
Ingezonden 
(Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd Ze kunnen ook niet 

worden teruggezonden Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van 

de inzender worden niet in behandeling genomen De redactie behoudt zich altijd het 
recht voor de stukken in te korten Oe maximate lengte is als regel 400 woorden 
Bed LC 

Conservatief bestek 
Het tijdperk van het liberalisme 

me is voorbij zo lijkt het als je de 
voorstellen Dekijkt die de commissie-Geurtsen 

missie-Geurtsen heeft gedaan in 

haar rapport �Liberaal Bestek 
’90 De VVD maakt een ruk naar 
rechts en is daardoor geen liberale 

partij meer maar gewoon een 
conservatieve partij 

De inhoud van het WD-rapport 

port is niet realistisch te noemen 
Enkele punten 

daaruit’ 
zullen dit 

duidelijk maken De commissie- 

Geurtsen vindt dat de huursubsidie 

die moet worden afgeschaft Dit 

treft dan wel alleen de lager betaalden 

taalden en ontwricht de nuizenmarkt 

markt volledig maar daar zit de 

VVD blijkbaar niet mee 

Maar de grootste klapper komt 
nog de WD wil de lonen omhoog 
trekken Er moet in haar visie een 

f 

roter verschil komen tussen hen 
ie werken en hen die niet werken 

ken Dit is onredelijk Alsof men- 

>  spreekt zichzelf (? 

gen Het gaat dan immers over 

een stijging van de loonkosten en 
dat is nu net waartegen de VVD 
acht jaar lang strijd heeft gevoerd 
Hoge loonkosten betekenden een 

wereldmarkt dat was hun visie 

toen De Geurtsen-clan is in mijn 

ogen iets te optimistisch Zij 
willen 

len een economische groei van 

vier procent per jaar het financieringstekort 

ringstekort zou dan teruglopen 
naar twee procent Dat lukt natuurlijk 

tuurlijk nooit met die hoge loonkosten 

kosten de lage dollarkoers en de 

daardoor stagnerende wereldeconomie 

nomie 

De WD wordt als dit rapport 

wordt verheven tot partijprogramma 

gramma een stuk onmenselijKer 
Er is dan geen pardon meer voor 

buitenlanders m onze samenleving 

ving Zij worden verplicht de Nederlandse 

derlandse taal te leren (wat op 
zich geen slechte zaak is maar wat 
zijn de sancties zij die te lang 
aarzelen om de Nederlandse nationaliteit 

tionaliteit aan te nemen krijgen 

geen onbeperkte verblijfsvergunning 

ning waarom zij hier zijn doet dus 
niet meer terzake Illegale buitenlanders 

landers moeten onverwijld het 

land worden uitgezet discussie is 

niet meer mogelijk 

Werklozen moeten worden verplicht 

plicht zich te laten (om en 

een baan elders in het land te aanvaarden 

vaarden Alsof daar geen werklozen 

zen op een baan wachten 

In feite wordt in het �Liberaal 
Bestek alles wat de overheid 
geld kost afgestoten De VVD wil 
een grotere Detekenis toekennen 
aan privØ-onderwijs privØ-bejaardenzorg 

jaardenzorg privØ-klinieken etc 
Dat is mooi voor hen die het kunnen 

nen betalen 

De WD mag wat roii betreft 
best een nieuw �liberaal concept 
opstellen maar zij spreekt 

zienzelf 

zelf tegen en dat tast de geloofwaardigheid 

waardigheid van de WD ernstig 
aan Eerst konden de lonen niet 

omhoog in het rapport moeten de 
lonen omhoog dat rijmt niet met 
elkaar 

De voorgestelde koersverandering 

ring van de WD zal naar alle 

waarschijnlijkheid op veel tegenstand 

stand stuiten Het CDA voelt zich 
belachelijk gemaakt nu de WD- 
commissieleden afgeven op het 

concept van de �zorgzame samenleving 

leving Geurtsen stelt �Is het 

realistisch van het individu te 

verwachten dat het meer geïnteresseerd 

resseerd is dan in de mensen dicht 
om zich heen Ook al mocht dat 

zo zijn de VVD stimuleert die ge- 

gedachte 

dachte en dat typeert de WD- 
koers 

De PvdA zal zich nog eens 
moeten 

ten bedenken alvorens met de 

VVD in zee te gaan De verschillen 

len tussen de Beide partijen nemen 

men toe en kunnen als de VVD 
werkelijk deze koers gaat volgen 
niet met elkaar worden verenigd 

Maar is het niet juist bij de VVD 
waar de leden massaal weglopen 
Je zou kunnen stellen dat ze dat 
misschien juist doen omdat de 
VVD niet conservatief genoeg is 

Dat lijkt mij onwaarschijnlijk er 
is geen conservatieve partij waarbij 

bij zij zich zouden kunnen aansluiten 

sluiten 

De WD is niet (meer liberaal 
en ik denk dat dat nu juist het grote 
te probleem is van ae VVD De« 

Ie visie moeten bezinnen en zich 
niet teveel laten leiden door de 
korte termijn-belangen van het 
bedrijfsleven 

WD staat voor Vereniging 
voor Vrijheid en Democratie Als 
de VVD de voorstellen van de 
commissie-Geurtsen overneemt 
kan zij haar naam beter wijzigen 
Een kleine suggestie de 
WDvhdhkb (Vereniging voor 
Vrijheid en Democratie voor hen 
die het kunnen betalen 

Leeuwarden 
Douwe van der Baan 

�Frysk en Frij 

Yn it ferslach yn de Leeuwarder 

der Courant fan de harksitting oer 
�in ramt foar it keunstbelied f an 
de proyinsje Fryslan 1987-2000 
fan 19 jannewaris 1988 wurde my 
wurden yn ’e müle lein dy’t ta 

misferstan liede kinne 

1 Ik haw net frege om in aparte 
nota foar it taalbehed Yn de nota 
oer it keunstbelied stiet op side 1 

�Nei üs betinken freget eK it taalbelied 

belied fan de provinsie om sa’n eigen 

gen beliedsnota Taalbelied is 

mear as keunstbelied allinne en 
yn dizze nota - de nota keunstbelied 

lied dus - sil de taal allinne yn dat 
ramt omtinken krije 

It stiet nochris op side 4 �Om ’t 

it taalbelied lykwols mear is as 
keunstbelied stelle wy ut om mei 
in aparte beliedsramtnota Fryske 
taal te kommen dŒr’t fansels ek 
omtinken iün wurdt oan it Nederprovinsje 

provinsje Ik haw dus net frege 
om in aparte nota foar de Fryske 
taal mar Deputearre Steaten stelle 

le ut om mei sa’n nota te kommen 
Ik haw sein dat ik it mei Deputearre 

arre Steaten iens bin dat taalbelied 

lied mear is as keunstbelied As 
der praat wurde moat oer Fryske 
kranten en tydskriften moat dat 
nei oanlieding fan in nota oer taalbelied 

belied Ik haw fierder sein dat der 
dan oerlis komme moat mei skriuwers 

wers ütjouwers en bewegingsor- 

:  achtsie it oardiel fan de lezers - 
en dat binne der by �Frysk en 

Frij mear as 10 - fan grut belang 

lang 

2 Ik haw ek net sein dat der te 
praten is oer in nij blŒd dat in 

bydrage leverje kin oan de befoardering 

dering fan it kulturele klimaat Ik 
haw sein dat sa’n nij blŒd dŒr’t 
nef fens Deputearre Steaten it literŒre 

rŒre en it kulturele klimaat yn 
Fryslan mei tsjinne wŒze soe sa’t 
it liket de Strikel ek net wŒze kin 
omdat de Strikel mei syn tritichste 

ste jiergong dwaandc is Ik haw 
sein �Dat nije blŒd sil dan wol 
sokssawat as �It harspit wŒze 
moatte Ik hie der fansels by sizze 
moatten �En dat is hielendal te 

gek om oer te praten Mar ik 

tocht dat soks der sunder ek wol 
düdlik wie 

3 En fierder bin ik noch altyd 
fan betinken dat �Frysk en Fnj 
der bliuwe moat 

De Rottefalle H Keuning 

Sneeuwschuivers 
In het artikel betreffende de 

gladheidsbestrijding in de LC en 

daarin een gesprek met twee mensen 

sen van ae gemeentereiniging 
kwam het woord �sneeuwschuiver 

ver niet voor Ik ben van mening 
dat dit apparaat veel te weinig 
wordt gebruikt De afgelopen decembermaand 
cembermaand bleek dit maar 
weer en vooral de aangegeven 
fietsstroken werden gewoon overfeslagen 

feslagen Als voorbeeld Groene 
^eg Druggen open en afritten Wil 

je trouwens zuinig met zout omspringen 

springen niet alleen vanwege de 

kosten maar ook omwille van het 

milieu zul je de voorgehangen 
sneeuwschuii moeten laten zakken 

ken Overigens meen ik dat er ook 
reeds elders proeven werden genomen 

nomen met een verdund zoutmengsel 

mengsel dat minder milieu-belastend 
tend is Want per slot van rekening 

ning komen al die tonnen zout 
weer terug in het slib van de rioolwaterzuivering 

waterzuivering en het buitenwater 

ter 

Leeuwarden J H 

Parkeren MCL 
Dinsdag jongstleden moest ik 

met mijn dochter naar de polikliniek 

niek in het MCL-Zuid Nu had ik 

wel gehoord dat het parkeren 
daar een hopeloze zaak was maar 
ik heb een invaliden-parkeerkaart 

kaart en voorzag dus geen problemen 

men Maar toen ik daar was aangekomen 

gekomen bleek alles totaal bezet 
te zijn met houders van parkeerkaarten 

kaarten voor invaliden Maar de 

meeste plaatsen werden bezet 
door auto’s zonder kaart Dus heb 
ik ten einde raad mijn auto vooraan 

aan gezet op een plaats waar een 
stopverbod geldt Dit moest ik 

noodgedwongen doen daar ik 

longpatiºnt ben en niet zo ver kan 
lopen Ik ben daarna nog even terug 

rug geweest maar geen plaats 
Toen ik met mijn dochter terug 
kwam zat er een bon op de auto 

Ik heb mijn beklag gedaan 
bij 

de agent Want niet alleen ik haa 
een bon maar alle taxi’s ook De 
auto’s die op de voor mij bestemde 
plaats stonden werden echter niet 

mcrkzaam op zijn merkwaardige 
wijze waarop mij gezegd werd 
�Ik bekeur wie ik wil en daar 
heeft u zich niet mee te bemoeien 

en Dat is volgens mij meten met 
twee maten 

Het hele parkeergebeuren bij 

het MCL is een grote puinhoop 
vooral voor de taxi’s Ik waarschuw 

schuw dan ook bezoekers van het 

MCL Kijk eerst waar u uw auto 
neerzet want voor dat u het weet 
staat u op de bon 

Leeuwarden 
Invalide weggebruiker 

Reünies 

H JVG Franeker 25 

De Hervormde Jonge Vrouwengroep 

wengroep Franeker bestaat op 12 

ïervan nodigen wij alle leden en 
oud-leden uit om dit met elkaar te 

vieren op zaterdag 11 juni 1988 
vanaf ongeveer Ie uur U kunt 
zich opgeven voor dit gezellig samenzijn 

menzijn (inclusief broodmaaltijd 
door f 10 over te maken naar de 

Rabobank Franeker rekeningnummer 

nummer 32 ten name 
van HJVG mevrouw T Beekhuizen-Deinum 

zen-Deinum Gaffelaar 4 8802 NS 
Franeker Het gironummer van 
de Rabobank is 839434 Opgaven 
dienen voor 15-3-’88 binnen te 

zijn Inlichtingen bij mevrouw De 
Boer telefoon 05170-3002 of mevrouw 

vrouw Mollema telefoon 
05170-2876 

Franeker Reünie-commissie 

Wilhelmina-oord 
De beschermde woonvorm het 

vroegere sluisinternaat �Wilhelmina-oord 

mina-oord te St Nicolaasga 
heeft onlangs zijn 25-jarig bestaan 
mogen gedenken Om dit feit te 

vieren worden oud-bewonwers 
bestuursleden en medewerkers 
die in een kwarteeuw �Wilhelmina-oord 

na-oord met deze stichting kontakt 

takt hebben gehad uitgenodigd 
voor een reünie op 

zaterdagmiddag 

dag 28 mei 1988 in St Nicol 
	 

ren zijn welkom Deelname kan 
opgegeven worden door overschrijving 

schrijving van � S (als men alleen 
komt of /  10 (als men met meer 
komt op banknummer 

name van Reünie Wilhelminaoord 

oord St Nicolaasga Verdere informatie 

formatie wordt dan toegezonden 
Nadere informatie telefoon 
05134-1432 (vragen naar Engelien 
Roelof of Willem 

St Nicolaaga De commissie 

OL school Balk 

Er is een reünie van de Openbare 

re Lagere School Balk op zaterdag 
19 maart 1988 in de Treemter te 

Balk aanvang tussen 13 uur en 
14 uur Opgave door overmaking 

king van � 27 per persoon op 
rekeningnummer 29 van 
de Friesland Bank te Balk (gironummer 

nummer 811542 ten name van 
Reünie OLS Inlichtingen OBS 
05140-2147 

Balk De commissie 

VC de Wrottars Snaak 
Op 30 april 1988 is het 25 jaar 

eeleaen dat de volleybalclub de 
Wrotters in Sneek werd opgerecht 

recht Het is de bedoeling op deze 
dag een reünie te organiseren Wij 
vragen alle oud-leden zich zo 

spoedig mogelijk (liefst voor 1 februari 

bruari aanstaande te melden te- 

Hoomans Leeuwarderweg 72 
8605 AJ Sneek telefoon 
05150-16453 

Sneek P Hoomans 

Over een visdiejje 

Een viadief riep heel «leent 
te spreken 

�Wat zijn dat voor gemene 
streken 

Wie zond ons door die naam te 

geven 
als vissendieven door het leven 
Men wil ons blijkbaar steeds 

blameren 
�Daartegen gaan wij protesteren 
Geen vtsdief volgens oud gebruik 
steelt ooit een vis uit net of fuik 
Men kan ons dus niet erger 

4an door te zeggen vissendieven 

Hoatse 


