
Kunstnota toch in 

Provinciale Staten 
LEEUWARDEN - De ontwerp-beleidskadernota kunsten zal 

toch in de Staten worden behandeld Dat was de uitkomst van de 

tweede discussieronde over die nota in de provinciale commissie 
welzijnszaken Eerder al was vier uren vergaderd over de nota en 

ook nu hadden de verschillende statenleden het er nog moeilijk 

mee In eerste instantie meenden allen dat de nota maar niet naar 

de Staten moest Toen gedeputeerde Johanneke Liemburg er op 
wees dat als er nu geen duidelijk uitspraak komt over de hoofdstructuur 

structuur van het kunstbeleid de discussie daar steeds weer op 

terug zal komen keerden de fracties als een blad aan de boom om 

Dat argument bleek voor de 

aanwezigen overtuigend genoeg 
om zuchtend toe te stemmen in de 

behandeling van de nota in de 

vergadering van Provinciale Staten 

ten Daar kan de discussie nog 
eens dunnetjes worden overgedaan 

daan want men was er eigenlijk 

nog lang niet uit De gedeputeerd 
maakte van de gelegenheid gebruik 

bruik om haar verontrusting uit te 
spreken over het kunstbeleid van 
de gemeente Leeuwarden �It is 

üntrŒstigiend dat Ljouwert alles 

mar nei de provinsje skoot 

Een subsidie van 25 voor 

een herdenkingsbundel over Domela 

mela Nieuwennuis stuitte vooral 

bii Geeske Krol-Benedictus 
(F op ernstige bezwaren daar 
deze niet in het Fries zou verschijnen 

nen Ook Johannes Boorsma 
(PvdA meende dat dat eigenlijk 
wel zou moeten tenslotte zo 

meende hij hoort de taalstrijd bij 
de sociale strijd 

Dat laatste wilde Johanneke 
Liemburg niet ontkennen -maar 
zo meende zij �Domela sels sil dat 

ferban net sa lein hawwe om’t der 
doe earst noch foar oare dingen 
striden wurde moast as de taal 

Daar hadden de fracties niet van 

terug en ze gaven toe Maar een 
volgende keer zal het Fries recht 
gedaan moeten worden Wat dat 

betreft lokte de samenstelling van 
de werkgroep die zich moet buigen 

gen over een nieuw Friestalig 

weekblad dan wel een verbeterde 

voortzetting van Frysk en Frij 
meer discussie uit 

De vraag was of een lid van de 

werkgroep ’Frysk en Frij moat 
bliuwe’ 

zitting moet hebben in de 

genoemde werkgroep Liemburg 
meende van niet gezien het onafk 

k 
g 

hankelijke karakter van de werkgroep 

groep Er is naar gestreefd de samenstelling 

menstelling van de werkgroep zo 

te doen verlopen dat die onafhanklkhid 
klkhid dd i E 

p 

kelijkheid gegarandeerd is Een 

lid met een zo duidelijke band met 
Frysk en Frij zou daar niet inpassen 

sen Bovendien zo meende zij 

heeft Frysk en Frij als bestaand 
blad toch al een voorsprong op 
nieuwe voorstellen 

Tenslotte was er nog een brief 

van het statenlid Douwe Hoekstra 
(CDA over het beddenreductieplan 

plan Namens alle fracties behalve 
ve de PvdA keerde hij zich tegen 
het uitstel van het opstellen van 
een dergelijk plan waartoe gedeputeerde 
puteerde Hannie Bruinsma-Kleywegt 
wegt heeft besloten De laatste 

was niet aanwezig maar haar collega 

lega Liemburg wist te antwoorden 

den dat zij eerst het overleg 
binnen 

nen het Interprovinciaal Overleg 
en de derde brief van de commissie 

sie Dekker wil afwachten 
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