
BURGEMEESTER HAYO APOTHEKER

Karakter: 
Op het voetbalveld was ik de stuwende middenvelder. 
Op die manier probeer ik ook deze gemeente verder te 
helpen. 

Vrije tijd:  
Sinds ik opa ben, pas ik weleens een middagje op mijn 
kleinzoon in Abcoude. Als ik dan op vrijdagmiddag op het 
schoolplein op hem sta te wachten en hij schreeuwt ‘opa’ 
- als hij samen met de andere kinderen de klas uit komt 
rennen - dan doet dat wat met je. Alle clichés steken dan 
de kop op. Het is één van de belangrijkste dingen in het 
leven om je eigen kleinkind te zien opgroeien. 

Hobby’s:  
Ik ben een echte voetballiefhebber. Als jochie speelde 
ik in het eerste van het Groningse Loppersum, de plaats 
waar ik geboren en getogen ben. Mijn kleinzoon heeft nu 
ook ontdekt ‘dat opa voetballer is geweest’ en samen met 
hem trap ik weleens een balletje. Als burgemeester van 
Veendam bezocht ik regelmatig de voetbalwedstrijden 
van Veendam en sinds ik in 1993 de overstap maakte naar 

de gemeente Leeuwarden ga ik naar Cambuur. Daar kom 
ik nog steeds. Elke wedstrijd. De vakanties worden zelfs 
om het voetbalschema heen gepland. De sfeer bij Cam-
buur is heel bijzonder, ik hou van die stedelijke humor.

Portefeuille:  
Naast veiligheid en communicatie heb ik de taak om 
te kijken naar de centrale huisvesting van de nieuwe 
gemeente Noardeast-Fryslân. Waar en hoe gaan we dat 
regelen en wat doen we met de andere gemeentehuizen?  

Ambities:  
Noardeast-Fryslân als een krachtige regiogemeente met 
een interessante agenda op de kaart zetten. De komende 
tijd brengen we als Raad en College de speerpunten nader 
in beeld, zodat we aan onze inwoners en de rest van 
Fryslân kunnen laten zien waar wij voor gaan. Ik vind het 
prachtig om te helpen bij het op gang brengen van zo’n 
proces, vooral in deze gemeente waarbij stad en platte-
land elkaar versterken. Dat Noordelijke gevoel past bij 
mij. Ik verkeer graag in een robuuste omgeving met open 
landschap. 

Leeftijd:  68 jaar
Woonplaats:  Grou (De Burd)

Burgelijke staat:  
Getrouwd, 1 dochter (35), 1 klein- 
zoon (6) en 2 stiefzonen (25 en 22 
jaar).

Stuwende middenvelder

trochpakker

WETHOUDER JELLE BOEREMA

Karakter: 
Duidelijk, eerlijk en zelfverzekerd. Vanuit mijn werk als 
militair heb ik geleerd om besluitvaardig, daadkrachtig en 
een doorzetter te zijn.

Carrière: 
Ik ben nog altijd verbonden aan defensie, waar ik een fan-
tastische tijd heb gehad. Ruim 25 jaar ben ik beroepsmili-
tair geweest bij de Koninklijke Landmacht. Daarbij heb ik 
bijzondere ervaringen opgedaan tijdens uitzendingen naar 
voormalig Joegoslavië en Afghanistan. Ik ben gehecht 
geraakt aan de militaire organisatie. Je maakt dingen mee 
waarbij je elkaar nodig hebt en onvoorwaardelijk op elkaar 
moet vertrouwen. Toen ik wethouder werd was het wel 
even wennen. Gemeenteambtenaren zijn geen militairen 
maar op het gemeentehuis voelde ik een zelfde betrok-
kenheid. Mensen die hard werken en zich met bevlogen-
heid inzetten voor onze gemeente.  

Hobby’s:  
Voetbal en dan vind ik het met name mooi om scheids-
rechter te zijn. Daarnaast heb ik veel aan hardlopen 

gedaan, lange afstanden. 

Portefeuille:  
Ik heb economie in mijn portefeuille. Om de economie 
structureel te versterken is het belangrijk dat de aanslui-
ting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter wordt. 
Verder zetten we in op innovatie en ondernemerschap en 
het ontwikkelen van de regionale samenwerking. Ook heb 
ik recreatie en toerisme in mijn portefeuille. Projecten als 
Holwerd aan Zee en Sense of Place bieden daarbij volop 
kansen. 

Ambities:  
Ik zie het als een voorrecht om wethouder van Noar-
deast-Fryslân te zijn. Na twee periodes wethouder in 
Kollumerland c.a. te zijn geweest is dit voor mij de kers op 
de taart. Mijn ambitie is om van de Regiodeal - waarvoor 
we 25 miljoen euro vanuit het Rijk krijgen - een succes te 
maken. Op het gebied van recreatie en toerisme vind ik 
het belangrijk om Noardeast-Fryslân op de kaart te zetten 
zodat steeds meer toeristen naar dit prachtige gebied 
komen.

Leeftijd:  57 jaar
Woonplaats:  Burum

Burgelijke staat:  
Getrouwd, 2 dochters (18 en 14 jaar).

Kers op de taart

wethouder eSTher hanemaaijer

Karakter:  
Wie mij leert kennen, ziet een gedreven, ambitieuze en 
enthousiaste vrouw die van aanpakken houdt en zich 
sterk verantwoordelijk voelt. Uitdagingen geven mij ener-
gie en ik werk graag samen om resultaten te behalen.

Vrije tijd:  
Ik wandel graag met mijn hond Baloo. Dan kan ik mijn 
hoofd leegmaken en nieuwe inspiratie opdoen. Daarnaast 
is mijn gezin mij ontzettend dierbaar. Zondags is mijn 
rustpunt in de overvolle week. Dan zijn we vaak met het 
hele gezin thuis, gaan naar de kerk en zijn daarna met z’n 
allen bij elkaar. Lekker thuis, gezellig bij de kachel. Dat 
zijn voor mij van die gelukzalige momenten.  

Portefeuille:  
Ik ben heel blij met mijn portefeuilles Ruimtelijke Or-
dening, Volkshuisvesting, Beheer Openbare ruimte en 
Duurzaamheid. Vooral ‘Duurzaamheid’ is een actueel 
thema. We hebben een ‘groen’ college en dat kun je zien 
in het coalitieprogramma. Ik vind het mooi om te zien 

hoe jongeren nu bezig zijn met het klimaat. Ik merk dat 
het bij ons thuis ook mooie gesprekken oplevert over hoe 
duurzaam we zelf zijn en wat we beter zouden kunnen 
doen. Als wethouder zie ik het als een uitdaging om de 
bewustwording bij mensen op gang te brengen. 

Ambities: 
Vanuit rentmeesterschap onze aarde op een goede wijze 
doorgeven aan onze kinderen. Verder vind ik het belangrijk 
dat onze jongeren hier niet alleen opgroeien, maar ook 
werk kunnen vinden en in onze gemeente kunnen blijven 
wonen. En hoe houd je dit mooie ‘stikje Fryslân’ leefbaar? 
Al deze onderwerpen passen bij mijn portefeuilles én bij 
mijn karakter. Als college zijn we enthousiast begonnen, 
er heerst een prettige sfeer. Het voelt dan ook goed om 
met dit team samen te werken.

Leeftijd:  43 jaar
Woonplaats:  Dokkum

Burgelijke staat:  
Getrouwd, 1 dochter (23), 2 zoons (16 
en 14 jaar), een schoonzoon en een 
hond.

Alles voor de ‘mienskip’

EVEN VOORSTELLEN...



wethouder pytsje de graaf

Karakter:  
Soarchsum, belutsen en ik ha in harkjend ear. Neffens 
myn beppesizzers bin ik de leafste beppe fan de wrâld.  

Vrije tijd: 
Yn ús frije tiid binne wy te finen op it Amelân. Dat is ús 
plak. Ik kom dêr al fanôf myn achtste jier. Doe gie ik dêr 
mei myn pake en beppe hinne. Ik hoopje dat ús pake- en 
beppesizzers krekt sokke leafhawwers fan it eilân wurde 
as ús. Wat der sa moai oan is? De natuer en de see, it is 
altyd wer oars.  

Hobby’s:  
Ik hâld fan haken en breidzjen. Ik sit by de haakgroep fan 
Ternaard. Wy binnen mei ús tolven en komme alle fjirtjin 
dagen by elkoar thús. We einigje de jûne altyd mei in 
advokaatsje. 
 
Portefeuille:  
Ik ha it ‘Dorpen- en wijkenbeleid’ yn myn portefeuille. 
De mienskip, it ferbinen, de leefberheid, dat sprekt my 
oan. Ek de portefeuilles Sport en Kultuer passe goed by 

my. Ik wol my ynsette foar it bûten sporten op skoal-
len tegearre mei ferieningen. Frisse lucht docht de bern 
goed. Wat de kultuer oanbelanget ha wy in fantastysk 
jier yn it foarútsjoch mei TITUS, de Kollumer Oproer en 
it iepenloftspul yn Brantgum. It is in moaie manier foar 
talinten om harren te ûntwikkeljen. It is foar sa’n lytse 
mienskip in grutte prestaasje. Dêr bin ik grutsk op. Grutsk 
op de minsken yn Noardeast-Fryslân. Minsken meitsje de 
omjouwing! 

Ambities:  
Ik sjoch it as in útdaging om mei myn ekspertize fanút de 
âlde gemeente Dongeradiel my no yn te setten foar de 
nije gemeente Noardeast-Fryslân en hoopje dat eltsenien 
harren hjir thúsfielt. 

Leeftijd:  57 jier
Woonplaats:  Ternaard

Burgelijke staat:  
Troud, 2 soannen en 4 ‘beppesizzers’.

Grutsk op de minsken

WETHOUDER Jouke douwe de vries

Karakter:  
Gedreven, enthousiast, creatief, doelgericht en een door-
zetter. 

Vrije tijd:  
In mijn vrije tijd schrijf ik mijn eigen liedjes en gedichten, 
zowel in het Engels als in het Frysk. Daarnaast treed ik 
sinds een paar jaar af en toe op met Janke Trientsje Dijk 
en Hennie van der Heide. Mijn liefde voor muziek heb ik 
van huis uit meegekregen.  

Hobby: 
Mijn grote hobby is politiek. Ik ben op mijn achttiende 
begonnen bij het CDJA en was landelijk actief voor die 
partij. Sindsdien ben ik met het politieke virus besmet. In 
2013 ben ik uit het CDA van Dongeradeel gestapt omdat 
ik me steeds minder kon vinden in de sociale koers van de 
landelijke partij. Nog altijd bedrijf ik vanuit de Christelijke 
normen en waarden politiek, maar dan bij mijn eigen partij 
(eerst Sociaal Dongeradeel en nu S!N).

Portefeuille:  
Onderwijs en het Sociaal Domein. Ik heb bijna 25 jaar in 
het onderwijs gewerkt. Daarvan was ik de laatste 18 jaar 
als leidinggevende actief. Ik weet dus wat er in het on-
derwijs speelt; een feest der herkenning. Wat betreft het 
Sociaal Domein is het na de decentralisatie en de amb-
telijke fusie van de DDFK-gemeenten nu tijd om goede 
stappen te ondernemen. 
 
Ambities:  
Ik heb altijd gezegd dat ik geen leraar wilde worden. Daar 
ben ik op teruggekomen want ik vind het zo mooi om met 
de jeugd om te gaan. Nu ik wethouder ben moet ik eerlijk 
gezegd nog wel even wennen om geen oppositie meer te 
voeren. Maar de sfeer binnen het college is goed, dus ik 
heb er een goed gevoel over. Bovendien houd ik ervan om 
oprecht contact en verbinding te maken met de mensen. 
Daar doe ik het voor. Bijkomend voordeel: na bijna 10 jaar 
kan ik weer op de fiets naar mijn werk. Heerlijk!

Leeftijd:  48 jaar
Woonplaats:  Dokkum

Burgelijke staat:  
Getrouwd, 2 dochters (20 en 17) en  
1 zoon (16 jaar).

Weer op de fiets naar het werk

wethouder theo berends

Even voorstellen: 
Ik ben al sinds de jaren ’90 betrokken bij de gemeentelijke 
politiek. Ik ben eerder wethouder geweest in Eemsmond 
en Haren, onder andere in 2012 ten tijde van Project X. 
De vraag om wethouder te worden in Noardeast-Fryslân 
had ik niet zien aankomen. Er was meteen een klik, dus ik 
heb er een goed gevoel over.  

Karakter:  
Eerlijk, geduldig, besluitvaardig en zorgvuldig. Ik vind 
het belangrijk om open te zijn, tenzij je er mensen mee 
beschadigt. 

Vrije tijd:  
Ik hou van kamperen. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet 
tijdens een kampeervakantie op Schiermonnikoog. Inmid-
dels zijn wij 35 jaar getrouwd en we gaan nog steeds met 
de tent op vakantie. 

Hobby’s: 
Ik ben een echte natuurliefhebber. Ik ben opgegroeid in 

het Groningse Onnen, middenin de natuur tussen het 
veen- en esgebied. Als klein jongetje liep ik vaak in de 
polder met de verrekijker rond. Momenteel nestelen twee 
zeearenden in ons gebied. Door de bewegingen van de an-
dere vogels zie je dat ze daar langstrekken. Heel bijzonder.

Portefeuille:  
Ik heb een financiële achtergrond en tien jaar gewerkt bij 
een automatiseringsbedrijf in Heerenveen. Daarom ben ik 
blij dat ik Financiën en ICT in mijn portefeuille heb. Het 
is mijn taak om samen met het team financiën te zorgen 
voor een sluitende begroting waarbij ook ruimte is voor 
onverwachte zaken die op ons afkomen. 

Oproep:  
Noardeast-Fryslân is een prachtige gemeente aan de 
Waddenkust. Tot nu toe hebben we dit gebied goed 
verborgen weten te houden. Als Noorderlingen zijn we 
meestal niet zo uitbundig en enthousiast, maar ik denk 
dat we dit gebied best wel wat meer mogen promoten. 
Dat we uitstralen dat we hier trots op zijn. 

Leeftijd:  60 jaar
Woonplaats:  Onnen (bij Haren)

Burgelijke staat:  
Getrouwd, 2 zonen (33 en 31) en  
2 dochters (28 en 26 jaar), sinds een 
jaar opa van kleindochter Hannah.

Er was meteen een klik

DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS


