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Partijvoorzitter Ruth Peetoom neemt afstand van beleid

CDA rekent met kabinetscrisis
VAN ONZE BINNENLANDREDACTIE

DEN HAAG – De val van het kabinet Rutte is dichterbij gekomen
nu voorzitter Ruth Peetoom van
het CDA nadrukkelijk afstand
neemt van het kabinetsbeleid.

Bas Dost en Geert Arend Roorda vieren de vijf goals. Roorda maakte tegen
Excelsior zijn rentree. FOTO FPH/MUSTAFA GUMUSSU

Topscorer Heerenveen:
saamhorigheid is groter
HEERENVEEN – Bizar, noemde
Bas Dost het. Vijf keer scoren in
een wedstrijd was hem voor het
laatst als jeugdspeler gelukt.
De spits van Heerenveen, die tegen Excelsior (0-5) niet alleen vijf
doelpunten maakte maar ook
nog zijn tweede hattrick van het
seizoen noteerde, voelt zich op
zijn gemak bij de club. Dit in tegenstelling tot een jaar geleden,

toen hij bankzitter was. ,,De
saamhorigheid en het teamgevoel zijn een stuk groter geworden”, zegt Dost, die nu met veertien treffers topscorer van de eredivisie is.
De 0-5 is de grootste uitzege
voor Heerenveen in de eredivisie
sinds 23 februari 2001. Willem II
werd destijds in Tilburg met 1-6
verslagen.
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Kruimelvrees: geen
kerstmaal in tehuis
LEEUWARDEN – Geen kerstmaaltijd voor de bewoners van
zorginstelling Swettehiem in
Leeuwarden. De nieuwe vloerbedekking moet schoon blijven.
Altijd is er in de dagen voor kerst
een feestelijke broodmaaltijd
voor de bewoners van Swettehiem. Die brengen daarvoor zelf
het geld bijeen.
Ook dit jaar was er een inzameling. Vanuit de 129 appartemen-

ten kwamen ruim 60 aanmeldingen.
Echter, alles werd anders. Er is
verbouwd en overal in het complex ligt nieuwe vloerbedekking,
ook in de grote zaal waar de gemeenschappelijke
activiteiten
plaatsvinden. ,,Er bestaat het risico dat de vloerbedekking vuil
wordt’’, kreeg de bewonerscommissie te horen toen kortgeleden
de kerstmaaltijd werd besproken.
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Opwarming aarde blijft
voorlopig ongemoeid
DURBAN - De wereld doet tot
2020 bitter weinig tegen de opwarming van de aarde. Dat is de
uitkomst van de klimaattop in
Durban.
Regeringen aanvaarden dat de
planeet in 2020 gemiddeld zeker
0,2 graad warmer is geworden.
Tot die tijd verplichten alleen de
Europese Unie en enkele kleine
landen zichzelf om de uitstoot
van het broeikasgas CO2 fors te

verminderen, bijvoorbeeld door
windmolens. Deze landen verlengen hiertoe het zogeheten Kyotoprotocol.
Deze groep landen is goed voor
slechts 15 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De rest van de wereld doet tot
2020 alleen op vrijwillige basis
mee aan een vermindering van
de groeiende uitstoot van CO2 uit
olie, gas en steenkool.
> pagina 3
commentaar

Ziekenhuis

D

e duizenden mensen
die opkomen voor
ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum hebben een punt. Ziekenhuiszorg
dicht in de buurt, dat is immers
wat een ieder wil. Enige kanttekeningen zijn daarbij echter wel
te maken.
Ziekenhuis De Sionsberg leeft
in Noordoost-Friesland. Het is
dan ook hartverwarmend dat
zoveel mensen voor dit zieken-

Prioriteit moet liggen
bij goede basiszorg
huis willen opkomen. Het toont
aan dat mensen hechten aan
goede zorg in hun regio.
Het uitkleden van de ziekenhuisfuncties in Dokkum heeft
de gemoederen verhit. Dat De
Sionsberg moet blijven, staat
buiten kijf. Maar dat is ook niet
de discussie. Het gaat erom of
De Sionsberg een volwaardig
ziekenhuis kan blijven. Daarvan
is de vaststelling gedaan dat dit
moeilijk haalbaar is. Dan is een
keuze onvermijdelijk, zeker als
in onafhankelijke rapportages
op grond van inspectie-eisen
door Elsevier wordt geconcludeerd dat De Sionsberg tot de
slechtste van Nederland hoort
als het gaat om patiëntgerichtheid, veiligheid en effectiviteit

van de geleverde medische zorg.
De prioriteit voor De Sionsberg moet liggen bij het leveren
van basiszorg. Gespecialiseerde
zorg is beter te concentreren,
waarmee tevens een hoge kwaliteit kan worden gerealiseerd. Is
dat erg? Nee, want boven alles
gaat het bij zorg om kwaliteit.
Friezen stellen dat ook hoog
op hun lijstje. De helft is bereid
voor een specialistische operatie
een flink stuk te reizen, blijkt uit
onderzoek van de Leeuwarder
Courant. Voor een knieoperatie
willen Friezen gemiddeld 70
kilometer rijden. Belangrijk
vinden ze dat ze daarna verpleegd en behandeld worden in
een ziekenhuis in de buurt, zoals
De Sionsberg.
Het is een wat andere kijk op
gezondheidszorg, maar wel
eentje die ook voor de toekomst
kwalitatief goede, maar tevens
betaalbare zorg kan garanderen.
Het Noorden is geprezen dat het
ziekenhuis UMCG in Groningen
de hoogste kwaliteit medische
zorg kan bieden in bijzonder
veel specialismen. Het MCL in
Leeuwarden heeft ook een belangrijke centrumfunctie. De
ziekenhuizen in Sneek, Drachten, Heerenveen, Harlingen en
Dokkum moeten echter vooral
doen waar ze in hun regio sterk
in kunnen zijn.
> dejong@lc.nl

Een aantal zaken moet echt anders, vindt Peetoom. Ze denkt
daarbij aan de arbeidsmarkt en
de woningmarkt. Op dit punt
heeft het CDA naar haar mening

in het regeerakkoord echt zaken
moeten inleveren. Ze voorziet dat
haar partij over dit onderwerp
hard in aanvaring zal komen met
de PVV, de partij die het minderheidskabinet steunt. Ze houdt rekening met een kabinetscrisis.
Volgens Peetoom heeft haar
partij een scenario klaarliggen
voor het geval het kabinet valt. Ze
zegt het twee weken geleden nog
te hebben besproken met het partijbestuur, verklaarde ze zaterdag

in een interview in NRC Handelsblad.
CDA, PVV en VVD maken zich
op voor een strijd over een nieuwe bezuinigingsronde van ten
minste 5 miljard. De PVV is een
verklaard tegenstander van extra
bezuinigingen bovenop de 18 miljard die afgesproken zijn. Uit een
peiling van Maurice de Hond
blijkt vandaag dat driekwart van
de PVV’ers nieuwe bezuinigingen
afwijst. Als de PVV de steun in-

trekt, zijn nieuwe verkiezingen
onvermijdelijk.
Het CDA heeft de afgelopen
maanden druk nagedacht over
een nieuwe inhoudelijke koers,
die noodzakelijk is nadat de partij
bij de verkiezingen in 2010 een
gevoelige nederlaag leed. Komende maand zullen de diverse partijcommissies hierover meer duidelijkheid verschaffen.
Peetoom onthult alvast dat het
CDA zal aandringen op meer ech-

te hervormingen in plaats van alleen bezuinigingen.
De partij zal minder de nadruk
leggen op het saneren van de
staatsfinanciën, wat nu de kern
van het kabinetsbeleid is. ,,Gezonde financiën zijn geen doel op
zichzelf, maar een randvoorwaarde’’, stelt Peetoom. ,,Het gaat
vooral om de menselijke maat en
de wereld om ons heen.’’
Bij het CDA lijkt er bereidheid
te zijn om de hypotheekrenteaf-

Niemand stopt gouden zeilster Marit

Actie truckers
op snelwegen
LEEUWARDEN – Vrachtwagenchauffeurs voerden vanochtend
actie tegen Poolse concurrenten.
De truckers reden tussen elf en
twaalf niet harder dan 60 kilometer per uur over de snelwegen.
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PETER VAN DER MEEREN

PERTH – Friese zeilers stalen de
show op het WK. Marit Bouwmeester uit Warten won haar
eerste wereldtitel, Pieter Jan
Postma uit Terkaple greep zilver.
Het werd in meerdere opzichten
een onvergetelijk WK voor de 23jarige Marit Bouwmeester, kind
van Pikmeer en Sneekermeer,
waar ze in 2002 haar eerste
Sneekweek won. In die tijd kon
het gebeuren dat heit Jeen en
mem Klaske in een rubberbootje
meevoeren en hun dochter,
zwaaiend met een fietsvlaggetje,
attendeerden op de volgende
boei.
Díe Marit Bouwmeester overleefde in Australië in de aanloop
naar het WK een lichte voedselvergiftiging en een niet al te
overtuigend begin van de mondiale strijd. De Belgische Evi van
Acker koerste recht op de titel af,
maar ging zaterdag aan nervositeit ten onder.
Bouwmeester, nummer één
van de wereldranking, veroverde de kop, maar uitgerekend in
hetzelfde uur ging haar Britse
vriend Ben Ainslie in de fout. De
drievoudig olympisch kampioen, in de Finn-klasse de rivaal
van Postma, viel een cameraman aan en werd zo zwaar gestraft dat hij buiten de finale
viel.
,,Ik kon dat van me afzetten’’,
zei Bouwmeester, eerder dit jaar
winnaar van drie belangrijke regatta’s, waaronder de pré-olympics in Weymouth.
Desondanks leek ze het goud
in de finale te verspelen. ,,Het
was een nachtmerrie, ik belandde in een windwak’’, aldus de
Wartense.
Mede door een straf voor Van
Acker kon Bouwmeester toch
het goud ophalen. ,,Ik bleef
knokken, dat is me door pa en
ma altijd ingeprent.’’
Nog geen uur na de ontknoping bracht premier Mark Rutte
telefonisch zijn felicitaties over
waarna, per fax, de gelukwensen
van koningin Beatrix volgden.
Postma miste het goud op een
puntje. Hij won vijf van de elf
races, waaronder de finale. De
Brit Giles Scott troefde ‘PJ’ op de
valreep af. ,,Ik heb alles gegeven
en ben hier heel trots op’’, aldus
Postma (29).
> sportbijlage

trek aan te pakken, tot nu toe een
taboe bij de christendemocraten.
CDA-vicepremier Maxime Verhagen stelde eerder dat ook heilige
huisjes een lekke dakkapel kunnen hebben. CDA-minister van financiën Jan Kees de Jager waarschuwde zondag dat aanpak van
de renteaftrek de staatskas niet
meteen doet volstromen. ,,We
zullen toch ter compensatie de
belastingtarieven moeten verlagen.’’ > pagina 3

Protestbomen
Bleker succes
HILVERSUM – De bomenverkoop als protest tegen de nieuwe
natuurwet van staatssecretaris
Henk Bleker verloopt succesvol.
De teller op de website van de
Partij voor de Dieren, die de
bomen te koop aanbiedt, stond
na dit weekeinde op meer dan
13.000 verkochte bomen.
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Onderzoek naar
fraude Rusland
MOSKOU – De Russische president Dmitri Medvedev laat onderzoek doen naar het verloop
van de parlementsverkiezingen
van vorige week zondag. Daarbij
zou op grote schaal fraude zijn
gepleegd. Betogers willen nieuwe verkiezingen, maar op die eis
wil Medvedev niet ingaan.
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Cameron onder
vuur om veto
LONDEN - De Britse premier
David Cameron oogst in eigen
land niet alleen lof voor zijn
afwijzing van het Europese
begrotingsakkoord. Volgens de
Liberaal-Democraten, de kleine
coalitiepartner in Camerons
regering, zet de premier GrootBrittannië op een zijspoor.
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hetweer
Onstuimig weer
met veel wind
en regen. Later
mogelijk wat
opklaringen.

Pieter Jan Postma en Marrit Bouwmeester vieren hun successen op het WK zeilen in Australië.
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De Friesland wil praten over Sionsberg
VAN ONZE PROVINCIEREDACTIE

DOKKUM - Diana Monissen van
De Friesland Zorgverzekeraar
wil zeer binnenkort naar Dokkum toe om met de bevolking te
praten over De Sionsberg.
Ze wil dan het liefst samen met
het ziekenhuis en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg met
de verontruste en boze inwoners
praten. ,,Het is verstandig om samen te bespreken welke oplossingen gezocht moeten worden
om de zorg voor de bewoners van
Noordoost-Friesland veilig en
goed te maken en te houden.’’
Zaterdag liepen duizenden
mensen mee in de protestmars
van anderhalve kilometer door

Duizenden mensen liepen zaterdag mee in de optocht voor het behoud van De
Sionsberg als volweardig ziekenhuis. FOTO LC/WIETZE LANDMAN

de stad. Meer dan twintigduizend
sympathisanten hadden de petitie ondertekend.
Burgemeester Marga Waanders nam de petitie in ontvangst.
Zij zal de handtekeningen aan De
Friesland overhandigen.
Grote afwezige bij de mars was
Monissen. De actievoerders waren daar verontwaardigd over.
Volgens Monissen is er wel gepraat over haar aanwezigheid,
maar is er niets definitiefs afgesproken. ,,Later in de week sloeg
bovendien de sfeer om en weigerde de actiegroep überhaupt om
met ons verder te spreken.’’ De
betogers hebben een oproep gedaan om van verzekeraar te wisselen.
Monissen snapt de boosheid.

,,Maar het verwijt aan ons is niet
terecht. We zijn verbonden met
het werkgebied. We zijn niet de
inspectie die het verscherpt toezicht heeft ingesteld en we zijn
ook niet het ziekenhuisbestuur
dat de maatregelen treft om dit
verscherpt toezicht er af te krijgen.’’
Sommige verwijten raakten
haar integriteit, zegt Monissen.
Dat doet haar pijn. Ze vindt het
niet terecht. ,,De medewerkers
van De Friesland en ook ik zelf
hebben onze benen uit het lijf gelopen om de zorg in de regio goed
te regelen.’’ De Friesland blijft
zich ,,vol inzetten om samen met
andere partners goede oplossingen te zoeken.’’
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Dat wurdt in drok sprekoere.
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