
Esther Hanemaaijer (46) uit Dokkum begon in 2010 als raadslid en was de 
laatste vierenhalf jaar wethouder. Ze kijkt terug op een prachtige periode, 
maar voelt dat nu het moment is om een punt te zetten achter haar politieke 
carrière voor het CDA. Wat ze hierna gaat doen weet ze nog niet. ,,Ik wacht 
af wat er op mijn pad komt. Ik heb er alle vertrouwen in.’’

Esther heeft genoten van haar werk als bestuurder van de gemeente. ,,Als 
wethouder had ik te maken met stevige uitdagingen en daar hou ik van.’’ 
Ze geeft aan dat je met korte-termijnoplossingen soms ‘lekkerder scoort’, 
maar doordachte afwegingen zijn soms ook nodig voor een goed besluit voor 
de lange termijn.  Ze komt in haar kracht als het ingewikkeld wordt. ,,De 
laatste periode hebben we hard gewerkt aan de woningbouw. Ook in onze 
gemeente is er een gebrek aan woningen. Daar moet je goed over nadenken, 
ook vanwege de vergrijzing en de energietransitie waarin we zitten. Voor elk 
dorp is maatwerk nodig. Lukraak bouwen is korte-termijndenken. Bouwen 
naar schaal, vraag en behoefte, dat is een uitdaging. Als er dan niet alleen 
in Dokkum maar ook in Westergeest en Kollum woningen worden gebouwd, 
dan geeft dat een goed gevoel.’’

LANGE TERMIJN
Hanemaaijer benadrukt dat we in een gebied wonen met veel oude huizen die 
niet energiezuinig zijn, maar ook in een regio waar mensen met een kleinere 
beurs wonen. Bewustzijn bij mensen op gang brengen is dan belangrijk. 
Bijvoorbeeld om je huis te isoleren. Want de energie die je niet verbruikt 
hoef je ook niet op te wekken. We zijn daar in onze gemeente met een klein 
team mee bezig, een team waar letterlijk en figuurlijk zóveel energie in zit. 
Dat samenspel met de ambtenaren is echt heel leuk.’’ Ruimtelijke Ordening 
heeft Hanemaaijer ook altijd als een prachtig onderdeel van haar werk gezien. 
Trots is ze op de ophanden zijnde herontwikkeling van de Prinslocatie en 
de herinrichting van het Harddravers- en Tolhuispark in Dokkum. ,,Het was 
een enorme uitdaging om alle partijen in het verhaal mee te krijgen en ook 
enthousiast te krijgen. En dat is gelukt.’’ 

STERKER TERUG
Van het jaar waarin Esther Hanemaaijer ziek was, heeft ze naar eigen zeggen 
veel geleerd. ,,Als je zoiets meemaakt, ervaar je hoe kwetsbaar je bent en dat 
je niets in eigen hand hebt. Je leeft met de dag. Door het ziekteproces heb 
ik leren relativeren. Je werk is uiteindelijk maar werk. Toen ik terugkeerde in 
mijn ambt, heb ik nooit meer wakker gelegen om moeilijke vraagstukken. Ik 
kwam in mentaal opzicht sterker terug.’’ Bijzonder voor haar was de kracht 
die ze kreeg van God. ,,Dat had ik nog nooit eerder zo ervaren.’’ 
Esther hoopt dat ze als wethouder het verschil heeft kunnen maken voor de 
inwoners van Noardeast-Fryslân. ,,Niet nee zeggen, maar eerst kijken hoe 
het wél kan. Het mooie aan onze inwoners en ondernemers is de wil om 
samen te werken. Als wethouder heb ik daaraan mogen bijdragen. En dat 
stemt mij tot dankbaarheid. Dank aan onze mienskip. Maar ook aan politiek, 
collega bestuurders en al onze ambtenaren.’’

,,It is noait myn ambysje west om wethâlder te wurden, mar no’t ik it bin 
fyn ik it ferrekte leuk om te dwaan’’, zegt wethouder Fedde Breeuwsma (64) 
uit Dokkum. Hij nam ruim een jaar geleden het stokje over van Pytsje de 
Graaf die wegens gezondheidsproblemen noodgedwongen moest stoppen 
met haar werkzaamheden. 

Breeuwsma is zestien jaar raadslid geweest, eerst in de gemeente 
Dongeradeel en daarna Noardeast-Fryslân, dus hij had de nodige ervaring 
met gemeentepolitiek. Toch was het vanaf het begin duidelijk dat deze baan 
als wethouder tijdelijk was. Hij vindt zichzelf te oud om vier jaar langer 
door te gaan en had vanwege zijn ruime ervaring besloten een adviserende 
rol te spelen binnen de partij. ,,Mar no kriget de FNP acht sitten yn de 
ried en we mei twa wethâlders leverje. Ik stie tsiende op de list, min twa 
wethâlders, dus rekkenje mar út…’’ Hij was er niet meteen over uit of hij 
als oud-collegelid weer in de gemeenteraad wilde. ,,Ik wol net ien foar de 
fuotten rinne’’, stelt Breeuwsma.

IT GRUTTE TINKEN
In een jaar tijd kun je heel wat werk verzetten, zo ondervond de Dokkumer 
wethouder aan den lijve. ,,Us organisaasje moast wenne oan it grutte tinken. 
Alles moast harmoniseare wurde. Ferlike mei in jier lyn slagget it gearwurkjen 
hieltyd better. We wurde in folwoeksen organisaasje.’’ Over de ambtelijke 
samenwerking met de gemeente Dantumadiel is Breeuwsma duidelijk. ,,Dat 
hie nea moatten en dêr fiel ik my mei ferantwurdlik foar as âld-riedslid. Ik 
bin dan ek in grut foarstander fan it ûntflechtsjen. Leaver juster as hjoed. 
It kostet no miskien in protte sinten mar we kinne aanst in stik effisjinter 
wurkje.’’ 

NOCHT EN WILLE
De sport- en cultuurwethouder kijkt met ‘nocht en wille’ terug op het 
afgelopen jaar, mede dankzij de ‘moaiste portefeuille’ zoals hij het zelf 
omschrijft. 

Het harmoniseren van de sportaccommodaties heeft heel wat zweetdruppels 
gekost, maar is volgens Breeuwsma naar ieders tevredenheid opgelost. Ook 
het theater in Dokkum blijft behouden en de Terp fan de Takomst in Blije 
noemt hij een prachtig project. ,,Wat ik ek elke kear wêr in hichtepunt fûn 
wie de besite oan de 60-jierrige echtpearen. Prachtich dy âlde ferhalen en 
de minsken stelden it altyd op priis dat der ien fan it kolleezje lânskaam.’’ 

GENIETSJE FAN IT LIBBEN
Fedde Breeuwsma is van plan om zijn werk als Veiligheidsadviseur weer op 
te pakken. En het was de bedoeling om er samen met zijn vrouw wat vaker 
‘op út te gean mei de caravan’. Dat loopt anders. Zijn vrouw heeft begin dit 
jaar te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. ,,Wy probearje sa folle 
mooglik troch te setten en te genietsjen fan de tiid dy’t ús jûn is. We ha 
trije dochters en fiif pakesizzers. Snein wiene se allegear by ús, prachtich’’, 
zegt Breeuwsma. ,,Mar’’, voegt hij er lachend aan toe. ,,Earlik sein wie it ek 
wol lekker rêstich doe’t se wer fuort wiene.’’ 

‘Ik kijk graag naar 
hoe iets wél kan’

‘Ik bin der tafallich yn rûgele 
en fyn it machtich moai’

Het kan soms raar lopen in het leven. Jelle Boerema uit Burum is in 2010 per 
toeval wethouder geworden. In het dagelijks leven was hij beroepsmilitair, 
een functie die hij tijdens zijn wethouderschap in Kollumerland nog één 
dag in de week vervulde. De laatste drie jaar was hij fulltime wethouder 
in Noardeast-Fryslân. ,,Ik ben twaalf jaar wethouder geweest en zal mijn 
werk missen. Toch denk ik dat het de kunst is om op het goede moment 
te stoppen.’’ 

Dat goede moment is nu aangebroken. Twaalf jaar lang had Boerema 
recreatie & toerisme in zijn portefeuille. ,,Vroeger was dit een onbekend 
gebied voor toeristen, het best bewaarde geheim. Nu zie je steeds meer 
toeristen deze kant opkomen. Mensen zoeken de rust en ruimte op en 
tegelijkertijd merk je dat deze streek steeds meer te bieden heeft’’, stelt 
Boerema. Samenwerken is volgens hem het sleutelwoord. Met de andere 
gemeenten in deze regio Noordoost-Friesland – Dantumadiel, Achtkarspelen 
en Tytsjerksteradiel – hebben we de vijf streekmerken op de kaart gezet, 
te weten Werelderfgoed, Nationaal Park Lauwersmeer, NP Alde Feanen, 
Noardlike Fryske Wâlden en Dokkum.

SÚD IE BEVAARBAAR
Ook de regionale samenwerking met deze gemeenten omtrent de 
Versnellingsagenda – onderdeel van de Regiodeal – ziet Boerema als een 
succes. Er zijn vele miljoenen naar de regio gekomen. Een succes voor de 
regio is het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Ook de fietsroute die straks 
parallel loopt langs de vaarverbinding tussen Dokkum en Oostmahorn 
is een aanwinst, stelt de wethouder. Waar hij zelf erg trots op is is de 
totstandkoming van Kollum als watersportdorp. ,,Met de verhoging van de 
Molenkampsbrug is dit project afgerond. Hierdoor is Kollum straks goed 
bereikbaar wat ook het centrum van Kollum ten goede zal komen.’’

TWEE VERSCHILLENDE WERELDEN
Boerema kijkt terug op een goede samenwerking met collega’s. Als VVD’er 
kon hij het ook uitstekend vinden met partijen van een andere politieke 
signatuur. ,,We hebben nooit een vechtcollege gehad. Collegialiteit en 
elkaar wat gunnen is de basis. Dat maakt het werk juist zo leuk. ’’Wel 
moest de  wethouder wennen aan de ambtelijke wereld. ,,Binnen defensie 
is het ‘voorwaarts mars’ en heb je een snel besluitvormingsproces, maar in 
een ambtelijke organisatie werkt dat anders. Het zijn twee verschillende 
werelden. Maar ondanks de verschillen hadden de militaire en de ambtelijke 
medewerkers één ding gemeen. De grote betrokkenheid met hun werk!’’ 

Inmiddels is er alweer een nieuwe uitdaging op zijn pad gekomen waar 
Boerema nog niks over kan vertellen. In elk geval is hij nog lang niet van 
plan om stil te zitten. ,,Ik voel me fit en vitaal, sport veel en ben actief als 
scheidsrechter bij het voetballen.’’ Of hij een tip voor zijn opvolger heeft? 
,,Ik hoop op een daadkrachtige voorzetting van de regionale samenwerking 
in ANNO-verband. Want wethouder ben je alleen, maar je doet het samen.’’

Een wethouder ‘van buiten’, zo noemt Theo Berends (63) uit het 
Groningse Onnen zichzelf. Ruim drie jaar geleden werd hij onverwacht 
gevraagd om namens de ChristenUnie wethouder te worden in de nieuwe 
gemeente Noardeast-Fryslân. Over de collega’s is hij erg te spreken, maar 
zorgen zijn er ook. ,,Ik maak me vooral druk over wat het Rijk ons aan 
doet.’’

Als wethouder met Financiën in de portefeuille moest Theo Berends de 
afgelopen jaren keuzes maken. Door de hoge kosten voor het Sociaal 
Domein moest er bezuinigd worden op bijvoorbeeld beheer van de 
openbare ruimte, wegen en groen. ,,Je kunt het geld maar één keer 
uitgeven en op jeugdzorg en WMO kun je nu eenmaal niet bezuinigen’’, 
stelt de wethouder. Net als veel andere gemeenten liep hij hier tegenaan 
en samen hebben ze een duidelijk signaal afgegeven richting Den 
Haag. ,,Maar ik zie het nog niet terug en dat baart mij zorgen. Vooral 
in het Noorden zijn de problemen groot omdat de kosten hier relatief 
gezien hoger zijn voor het Sociaal Domein. De koek wordt nu niet eerlijk 
verdeeld.’’

ONTVLECHTING
Ondanks de bezuinigingen zag Berends het ook als een uitdaging om de 
begroting sluitend te krijgen. ,,Het is de kunst om op een zo efficiënt 
mogelijke manier te werken zodat je het toch voor elkaar krijgt. In elk 
geval moet je niet bij de pakken neerzitten.’’ Naast de bezuinigingen was 
het een forse klus om de tarieven van de drie verschillende gemeenten 
gelijk te trekken. ,,Gelukkig is dit gelukt zonder de OZB te verhogen dus 
de burgers zijn niet zwaarder belast.’’ Dat de gemeenten Noardeast-
Fryslân en Dantumadiel niet langer ambtelijk samenwerken was volgens 
Berends een onvermijdelijke beslissing. ,,De ontvlechting kost veel geld 
en er komt heel wat bij kijken. Het is jammer dat het een aantal jaren 
geleden zo gelopen is, maar zoals we in Groningen zeggen ‘achternoa kiek 
je ‘n kou in de kont’ . 

MENTALITEIT
Berends is inmiddels in meerdere gemeenten wethouder geweest 
(hiervoor in Haren en Eemsmond) en wat hem opvalt is dat de mentaliteit 
van de mensen te maken heeft met de grondsoort waar ze op leven. ,,In 
deze regio gaat de Noardeast-Fryske mentaliteit samen met de kleigrond. 
De mensen zijn hier duidelijk en draaien nergens omheen. Zelf houd ik 
ervan om te staan voor mijn besluiten. En als een besluit niet goed blijkt 
te zijn moet je bereid zijn dat te herstellen. Als je dat niet kunt moet je 
wegwezen.’’

Dat hij de gemeente Noardeast-Fryslân daadwerkelijk vaarwel zegt was 
vooraf al bekend. ,,Eerlijk gezegd ben ik wel wat bang dat ik in een gat 
val. Het wethouderschap vergt veel van je tijd en volgens mijn vrouw zat 
ik ‘altijd met mijn kop in de stukken’’’, lacht Berends. In zijn vrije tijd zal 
hij Dokkum zeker bezoeken. ,,Want Dokkum - maar ook het hele gebied 
eromheen - is prachtig. Dat zeg ik ook tegen iedereen.’’

‘Het is de kunst om op het 
juiste moment te stoppen’

‘het is hier prachtig 
dat zeg ik tegen iedereen’

Esther Hanemaaijer Jelle Boerema

Theo BerendsFedde Breeuwsma

MINSKEN, TIGE TANK   FOAR DE  GEARWURKING
Deze wethouders dragen nu het 
stokje over en blikken dankbaar  
terug op de mooie samenwerking


