BESTUUR CDA-afdeling Coevorden
Voorzitter:

R.G. van der Kwast
Mr. Cassastraat 17, 7751 EC Dalen
Telefoon 0524-552861
E-mail: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl

Vice-voorzitter:

H.J.M. Morskieft
Hoofdstraat 126, 7755 NN Dalerveen
Telefoon 0524-291542
E-mail: info@deknoef.nl

Secretaris:

M.D. Kiers-Bouwes
Oude steeg 4-6, 7863 PG Gees
Telefoon 0524-581618
E-mail: t.kiers@hollandintermediair.nl

Penningmeester

G. Weitkamp
De Hullen 9, 7846 TB Noord-Sleen
Telefoon 06-29047921
E-mail: gerard@weitkampvof.nl
P. Mellema
Menso Altingstraat 15, 7841 CA Sleen
Telefoon 06-51177915
E-mail: p.mellema@hotmail.com

Adviseur:

G. Zuur
Tramakker 20, 7861 AW Oosterhesselen
Telefoon 0524-582071
E mail: gzuur@drentsparlement.nl

2

In dit blad:
Van de vice-voorzitter:
Van de bestuurstafel
Bij deze uitgave
Oproep voor een redactielid
Samen lokaal voor onze straat, buurt,
wijk en dorp
Nieuws vanuit de fractie
Het huidige landbouwbeleid

Aan de leden van CDA-Coevorden,
onze eerste bondgenoten
Campagneteam GR 2022
Introductie van enige nieuwkomers op
de kandidatenlijst

Verslag van Algemene Ledenvergadering van het CDA Coevorden
van maandag 22 november 2021
De kieslijst van CDA-Coevorden

3

Door Helma Morskieft,
Vice-voorzitter
Door Rob van der Kwast,
Voorzitter
Redactie
Redactie
Door wethouder Jeroen Huizing, lijsttrekker
Door fractievoorzitter
Sandra Katerberg
Door Eddy Heeling, raadslid
en Gerard Weitkamp, penningmeester
Door Jaap van der Linden,
vanuit het campagneteam
Door Hanneke ter Veld, vanuit het campagneteam
Jacqueline StreutkerLanjouw,
Ramon Schuttenbeld,
Martin Moes,
Door Tineke Kiers,
secretaris bestuur
Door Tineke Kiers
secretaris bestuur

Van de vicevoorzitter
Een nieuw jaar, een nieuw geluid?
Op het moment van het schrijven is het
nieuwe jaar nog maar net begonnen en ligt
er nog een heel jaar voor ons. Vele onbeschreven bladzijden die gevuld zullen worden met nieuws en gebeurtenissen op velerlei vlakken.
Het komende jaar is er op politiek gebied genoeg te doen. Op
landelijk niveau lijkt het erop dat we eindelijk weer een kabinet
hebben. CDA bracht als laatste van de vier coalitiepartijen de
namen naar buiten van de bewindslieden. Het lijkt een evenwichtige club mensen. Inmiddels zijn de bewindspersonen benoemd.
Ik hoop dat zij het nieuwe politieke geluid zowel binnen als buiten het CDA op inspirerende en integere manier gestalte kunnen
geven. En ik spreek de wens uit dat dit nieuwe kabinet het vertrouwen in de politiek weer kan herstellen. Niet alleen met
woorden maar vooral met daden. “Vertrouwen komt te voet en
gaat te paard” is een welbekend spreekwoord. Het terugwinnen
van het vertrouwen zal niet in een jaartje gepiept zijn. Dat is
kwestie van een lange adem.
We mogen op 16 maart a.s. naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor ons is dat best wel weer spannend. Wat
mogen we blij zijn dat het CDA Coevorden in alle commotie een
stabiele, constructieve en positieve club van mensen is. De crisis
binnen het landelijk CDA heeft ons helaas enkele leden gekost.
Aan de andere kant hebben we fijne reacties ontvangen van leden die trouw blijven aan het CDA. Dit is voor een groot deel te
danken aan de sterke lokale CDA-fractie van de gemeente Coe4

vorden. Daar zijn we u én hen heel dankbaar voor. Uiteraard hopen we op een mooi resultaat.
Op sociaal vlak speelt het Coronavirus in 2022 wederom een grote rol. Waar ik vorig jaar op oudjaarsavond (te) positief dacht dat
we in 2021 misschien wel voor een groot deel van het virus bevrijd zouden worden, ben ik nu toch een stuk voorzichtiger geworden in mijn verwachtingen.
Ook in 2022 zal het virus ons leven domineren en ik reken 2023
er ook maar vast bij. Dan kan het alleen maar meevallen. Het
virus heeft ons leven al bijna twee jaar op de kop gezet en het
laat zien waar we als mensen en als samenleving op zijn kwetsbaarst én op zijn sterkst zijn. Ons geduld wordt bijzonder op de
proef gesteld. We kijken allemaal uit naar het moment waarop
we het virus achter ons kunnen laten. Hoe en wanneer dat zal
zijn, is nog onzeker.
Juist die onzekerheid maakt het soms zo lastig. Als we een einddatum zouden weten, dan ben ik ervan overtuigd dat we met
elkaar op een goede manier de eindstreep zouden halen. Onze
maakbare wereld blijkt echter helemaal niet zo maakbaar en dat
doet een zwaar beroep op ons. Tegenstellingen worden uitvergroot en het lijkt alsof we in “wij” en “zij” kampen verdeeld zijn.
Waar het in het begin van de coronacrisis juist mensen bij elkaar
bracht, drijft het ons nu soms uit elkaar. We praten óver elkaar in
plaats van mét elkaar. De dialoog blijkt vaak ver te zoeken helaas.
Soms vraag ik me af of dit ooit wel weer goed komt.
Op Tweede Kerstdag overleed op 90 jarige leeftijd Desmond Tutu, voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist. Hij werd
wereldwijd geprezen voor zijn vreedzame strijd tegen apartheid,
voor rechtvaardigheid en voor de mensenrechten. Met zijn aanstekelijke lach en dansjes, zijn gevoel voor humor en zijn zelfspot
was hij een inspiratiebron voor velen.
Tutu zette nooit bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Zijn motivatie was religieus geïnspireerd en niet politiek. Hij was voorzitter
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van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Daarbij streefde
Tutu naar gerechtigheid voor de slachtoffers van de apartheid,
zonder dat het land uit elkaar zou vallen. De term 'Regenboognatie' dateert uit die tijd en wordt aan hem toegeschreven. Een
man met een klein postuur maar grootste daden. Een voorbeeld
ter navolging.
Voor 2022 wens ik ons allen een jaar toe waar we op zijn
“Tutuaans” met elkaar mogen omgaan. Vreedzaam maar ook
kritisch, met een luisterend oor en op zijn tijd een goede grap en
een dansje!
Helma Morskieft, Vice-voorzitter

Bij deze uitgave
Voor u ligt de verkiezingsuitgave voor de gemeenteraadsverkiezing 2022-2026.
Wij hebben ervoor gekozen naast onze bekende kandidaten ook
nieuwkomers op de lijst aan het bod te laten komen, samen met
een bijdrage van campagneteam. Verder vindt u er de gebruikelijke bestuurs-rapportages uit de afgelopen periode.
De redactie

Oproep
Mede-redactielid Roelof Frensen uit Aalden stopt na deze uitgave
als lid van het redactieteam. Roelof is heeft heel lang als enige de
uitgave van het blad verzorgd en vind het nu tijd om terug te treden. Met dank voor zijn inbreng willen wij vragen wie zijn plaats
zou willen innemen. Het gaat om 2 à 3 uitgaven per jaar waarbij
artikelen moeten worden verzameld en waarbij de gehele opzet
voorbereid moet worden voor de drukker.
Globaal bent u er voor elke uitgave 2 tot 3 dagen mee bezig.
Normale vaardigheid met het word-programma is voldoende.
Zou u hier meer over willen weten, dan kunt u contact met ons
opnemen. Wij hopen op een positieve reactie.
Redactie contactblad: Rob van der Kwast
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Van de bestuurstafel
De afgelopen periode heeft zich nogal wat afgespeeld in de landelijke politiek. Op 21 juni hebben
bestuur en fractie gemeenschappelijk vergaderd in
het gemeentehuis, samen met alle overige personen die actief waren in de lokale politiek. Doel was
te bepalen waar we stonden na de perikelen rond
Pieter Omtzigt. Er was bijzonder veel twijfel ontstaan.
Vastgesteld werd dat onze CDA-idealen nog steeds
dezelfde waren en dat we ons vooral op de lokale politiek moesten
richten. De neuzen stonden weer dezelfde kant op!
Enige tijd daarna is de programmacommissie onder leiding van Jaap
van der Linden en verder met Jeroen Huizing, Sandra Katerberg en
mijzelf rond deze opstelling aan het werk gegaan.
Uiteindelijk is dit programma aan u voorgelegd in een ledenraadpleging. De definitieve versie is in de Algemene Ledenvergadering van 22
november goedgekeurd. Inmiddels treft u de geïllustreerde versie aan
op onze website onder een eigen knop.
Aan de kandidaatstelling ging een zoekactie vooraf naar geschikte personen, waarbij ook werd gekeken naar mogelijke gelijkgestemden die
op dat moment nog geen lid waren. Vervolgens is de vertrouwenscommissie gesprekken aangegaan met de voorgestelde kandidaten en
kwam het tot een voorstel aan het bestuur. Dit voorstel is in een gezamenlijke vergadering besproken en werd, op een enkele kleine correctie na, overgenomen. Het is vervolgens in de ALV van 22 november
goedgekeurd.
Na de ALV in november werd een campagneteam samengesteld, bestaande uit alle kandidaten uit de lijst en aangestuurd door Hanneke
ter Veld als secretaris en Jaap van der Linden als voorzitter.
Op 16 december ging het team van start en inmiddels is een actieve
groep mensen enthousiast aan de gang.

Rob van der Kwast, voorzitter
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Samen lokaal voor onze straat,
buurt, wijk en dorp
Door wethouder Jeroen Huizing, lijsttrekker
Thuiswerken is de afgelopen twee
jaren voor veel mensen de norm geworden. Ook ik werk regelmatig thuis.
Aan de keukentafel, met de laptop en
tablet voor me. We zijn met z’n allen
in deze vreselijke coronaperiode
steeds bedrevener geworden in online
vergaderen. En ik moet zeggen, voor veel overleggen is het een prima
uitkomst. Het bespaart (reis)tijd en digitaal vergaderen gaat over het
algemeen efficiënter dan bij een fysieke vergadering.
De wereld vanuit de luie stoel
En terwijl ik hier thuis van het ene digitale overleg naar het andere
ging, viel me telkens op hoeveel pakketbezorgers er op een gemiddelde
dag voorbijkomen. We bestellen wat af met elkaar! Het is ook wel
makkelijk, met de smartphone of de tablet hebben we de hele wereld
binnen handbereik. Of het nu gaat om een vakantie of om het bestellen
van kleding, we kunnen het allemaal vanuit onze luie stoel of keukenstoel regelen.
Contact met mensen
Op zich lijkt dat allemaal heel mooi en makkelijk. Maar de digitalisering
en globalisering hebben ook een keerzijde. Denk bijvoorbeeld aan wat
het betekent voor onze lokale winkeliers als we alles online kopen. Het
wordt allemaal ook veel afstandelijker, hoewel sommige webshops hun
best doen om een persoonlijke touch aan iedere bestelling te geven.
Wie vanuit huis alles online regelt en doet, mist het fysieke contact.
Iemand aan kunnen kijken, even een praatje maken. En juist dat contact met andere mensen is wat ons mensen echt mens maakt. Wij hebben het contact met anderen echt nodig.
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Corona
Dat gebrek aan contact heeft invloed op hoe we ons voelen en hoe we
ons gedragen. De globalisering is daarvan een oorzaak, maar zeker ook
de coronacrisis en de maatregelen om die te bestrijden. Bovendien
zorgt het voor onzekerheid. Wanneer wordt het weer ‘normaal’?
Wordt het überhaupt weer zoals het was? En lokale ondernemers vragen zich af wanneer ze weer zonder belemmeringen hun winkels kunnen openhouden en maken zich zorgen of ze het wel zolang kunnen
volhouden.
Zorgen en onzekerheden
Vragen en onzekerheden dus. Het lijkt wel of er steeds meer onzekerheden bij komen. Kijk maar naar de woningmarkt. Waar een paar jaar
geleden ook in ons gebied nog behoorlijk wat woningen lange tijd te
koop stonden, staat er nu nauwelijks nog een woning te koop. Wie een
ander huis wil, moet vaak tegen veel anderen opbieden. Jongeren en
ouderen vragen zich af hoe ze nog aan een geschikte woning gaan komen. Of de hoge energieprijzen, de afgelopen maanden is pijnlijk duidelijk geworden hoe afhankelijk we waren van het Groningse gas. De
klimaatverandering, met droogte of juist veel neerslag. De stikstofdiscussie, die voor veel boeren onzekerheid en zorgen oplevert. Vooral
ook omdat er wel veel maatregelen worden bedacht die van grote invloed op hun toekomst zijn, maar er veel te weinig met ze over gepraat
wordt.
Samen lokaal
En midden in al die onzekerheid vinden in maart de verkiezingen voor
de gemeenteraad plaats. Met ons thema ‘samen lokaal’ willen wij een
richting geven om de onzekerheden het hoofd te bieden. Samen met
boeren willen we een gemeentelijke landbouwvisie opstellen. Samen
met ouders, scholen, jeugdzorgaanbieders en kinderen en jongeren
zelf, willen wij het gesprek aangaan over wat we onder jeugdhulp moeten verstaan en wat gewoon onder een normale opvoeding valt. Samen
met inwoners en lokale ondernemers en projectontwikkelaars willen
we zorgen voor meer woningen. Daarbij vinden we het logisch dat we
er ook voor zorgen dat juist onze eigen jongeren en ouderen hierdoor
een woning kunnen vinden. En samen met lokale energiecoöperaties
en ondernemers willen we stappen zetten in het toekomstbestendig
maken van onze lokale energievoorziening.
9

De lokale samenleving
Naoberschap is in een modern jasje nog steeds herkenbaar in veel van
onze dorpen en wijken. Met ‘samen lokaal’ verwijzen we daar ook uitdrukkelijk naar. Bij naoberschap ligt de nadruk op samen, maar zeker
ook op lokaal. Onze lokale samenleving is onze vertrouwde basis. Hier
wonen, werken en leven we. Hier hebben we onze (sport)vereniging,
hier doen we onze boodschappen, hier fietsen we en maken we wandelingen in onze prachtige, groene en landelijke omgeving. Hier zorgen
onze lokale boeren voor onze voeding. Hier zijn onze vrienden en kennissen, hier hebben we ons gezin, hier groeien onze (klein)kinderen op.
Hier ontmoeten we elkaar in het dorpshuis, de kerk, het café, of de
bibliotheek. Hier is het vertrouwd, hier voelen we ons thuis. Kortom,
hier komen we weg!
Wat kun jij doen?
Samen lokaal is voor ons dus de basis. Als CDA hebben we altijd met
beide voeten midden in de lokale samenleving gestaan. We zijn hierdoor bij uitstek een lokale partij, met als bonus ook nog eens een provinciale, een landelijke en een Europese partijtak. Handig, omdat we
voor sommige lokale oplossingen de hulp van Assen, Den Haag of Brussel hard nodig hebben. Samen lokaal willen we met elkaar benadrukken in de komende weken richting de verkiezingen. Uiteraard gaan we
voor een zo goed mogelijk resultaat op 16 maart. Met alle kandidaten
zetten we ons in om het CDA-verhaal van samen lokaal uit te dragen.
Maar ook jouw hulp kunnen we daar hard bij gebruiken. Als CDA-lid of
sympathisant ben je onze ambassadeur in je eigen leefomgeving. Praat
over CDA Coevorden en ‘Samen lokaal’ met vrienden, familie en kennissen. Volg het CDA Coevorden op Facebook of Instagram en vergeet
niet onze berichten leuk te vinden of te delen. Maar voed ons ook met
wat je bezighoudt, waar je graag aandacht voor willen vragen of wat
volgens jou nou een typisch CDA-onderwerp is om aandacht aan te
besteden.
Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat ‘Samen lokaal’ echt gaat
leven in de stad, alle dorpen en kernen van onze mooie gemeente.
Samen lokaal voor eigen straat, buurt, wijk en dorp! Help jij ons mee?

Jeroen Huizing, lijsttrekker CDA Coevorden
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Nieuws vanuit de fractie
Door fractievoorzitter Sandra Katerberg
Verbindend besturen: is dat meer dan
een ‘dun laagje chroom’? Ik heb het me
de afgelopen periode hardop afgevraagd
in de raadszaal. De gemeente Coevorden
staat in Drenthe bekend om z’n positieve, opbouwende sfeer en goede onderlinge samenwerking. Daar zijn wij als
CDA-fractie trots op en ik durf gerust te
stellen dat wij daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Nu gaan
we richting de eindstreep van de zittende gemeenteraad, de verkiezingen komen eraan. We leven in een democratie en dat is
een groot goed.
Toch spijt het mij dat dit systeem met zich meebrengt dat partijen zich nu meer gaan profileren en polarisering op de loer ligt. Ja,
we hebben stemmen nodig. Ook wij dragen graag enthousiast uit
wat wij als CDA-fractie en -wethouder hebben bijgedragen aan
onze fijne gemeente om te wonen en te werken. Dat kan alleen
in samenwerking met de ambtenaren, het college en de anderen
partijen. Uiteindelijk zitten wij in de raad voor onze inwoners.
Hen vertegenwoordigen wij en zij kunnen erop vertrouwen dat
wij naar beste eer en geweten onze keuzes maken. Als CDAfractie zullen we campagne voeren vanuit de verbinding. We
gaan na de verkiezingen weer met 25 raadsleden samen aan de
slag voor de hele gemeente.
Onze fractie zal veranderen. Lidy Klein Gunnewiek en Ruud Wilting gaan stoppen met het raadswerk. Lidy omdat het haar aan
tijd ontbreekt in combinatie met het bedrijf thuis en Ruud wil
meer gaan genieten van zijn vrije tijd, maar blijft standby. Eddy
Heeling en ik hopen en verwachten minimaal met twee nieuwe
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fractieleden verder te kunnen gaan. We weten nu ‘hoe de hazen
lopen’ en geven onze energie nog graag vier jaar aan de gemeente. Daar hebben we zin in! We zijn #TeamCDACoevorden en zetten ons in voor #samenlokaal. De komende tijd zult u veel van
ons zien en horen. Op weg naar een mooie verkiezingsuitslag half
maart van dit jaar. Het helpt ons als u onze posts op Facebook
liked en/of deelt. Heeft u tips, opmerkingen of een vraag voor de
fractie? Laat het weten, we zijn er voor u!
Met een vriendelijke groet,
Sandra Katerberg, fractievoorzitter CDA Coevorden
skaterberg@raadcoevorden.nl
06-10454642

Het huidige landbouwbeleid
Een bijdrage van Eddy Heeling en Gerard Weitkamp
We kregen het verzoek van de redactie om ons
licht eens te laten schijnen over het huidige
landbouwbeleid, de rol van onze partij daarin en
wat voor invloed de gemeentelijke politiek daar
op heeft.
Het huidige landbouwbeleid kun je eigenlijk
geen beleid noemen. Het ontbreekt politiek Den
Haag al decennia lang aan een lange termijnvisie. Bovendien is er sprake van politiek onvermogen en daadkracht door de enorme versplintering van het parlement.
Boeren hebben zich jarenlang geschikt naar steeds meer en andere
regels, wetten en Europese richtlijnen aangaande landschap, dierenwelzijn en uitstoot van schadelijke stoffen. Kapitalen zijn verplicht geinvesteerd in emissiearme stallen en technieken. Alles linea recta ten
koste van het huishoudbudget want zo gaat dat op een gezinsbedrijf.
Alles lijkt voor niets geweest, want uitkoop en onteigening dreigt, ten
gunste van een postzegeltje natuur of een luchthaven.
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Het stikstofbeleid is het nieuwe speeltje van Den Haag, een houtjetouwtje in elkaar gefabriceerd model dat bol staat van aannames, berekeningen en metingen op 1 vierkante meter die geëxtrapoleerd zijn
naar honderden hectares. De doelstelling is 50% stikstofreductie in
2030. Om uiteindelijk de kritische depositiewaarde (KDW) te behalen,
de maximale hoeveelheid stikstof die een natuurgebied kan “verdragen”. Dit zal leiden tot teleurstellingen, want deze waardes zijn niet
haalbaar.
25 miljard heeft de nieuwe regering ervoor uitgetrokken. Een waanzinnig bedrag dat moet worden gebruikt voor omschakeling, extensivering, uitkoop en verplaatsing. De boer kijkt er vol achterdocht naar.
Met in zijn achterhoofd de toeslagenaffaire, de afhandeling van de
overstromingsschade in Limburg en natuurlijk het aardgasdossier in
Groningen. Het vertrouwen in de politiek is gewoon nul, daar moeten
we het mee doen.
Onze partijgenoot Derk Boswijk heeft een bijzonder interessante toekomstvisie voor de agrarische sector geschreven. Een man die geen
blad voor de mond neemt en overal zijn visie durft te verkondigen. Hij
wil minder regels, dat is altijd welkom. Het probleem in Nederland is
dat iedereen direct een uitzonderingspositie wil. Hij wil dat de markt
minder invloed heeft op het inkomen van de boer, maar dat de boer
maatschappelijke diensten moet leveren, waar flink voor betaald
wordt; zie Groningen, zie Limburg, zie toeslagen. Hij wil van bodemuitputting naar bodemgezondheid; iedere boer weet dat de bodem de
basis is van zijn bestaan. De visie is aan de linkerkant van het politieke
spectrum met gejuich en bewondering ontvangen. Aan de rechterzijde
overheerst de scepsis. Maar het is een visie en dat kunnen weinig partijen ons nazeggen. De basis is dat de boer een goed inkomen verdient
op een gezond bedrijf.
Het rentmeesterschap is een van onze vier kernwaarden. We willen
goede voorouders zijn. We willen een goed en gezond bedrijf met toekomstperspectief overdragen aan onze enthousiaste opvolgers. In
rentmeester zit ook het woord rendement. Zorgen dat je wat verdient
aan je investering, dat je risico durft te nemen net als in het Bijbelse
verhaal over de man die zijn dienaars de opdracht gaf om zijn geld te
beheren. Een ondernemer wil ondernemen, groeien is daar vaak een
onderdeel van. Elk volgend jaar moet er meer geld op de plank komen
om de inflatie voor te blijven.
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Een aantal Natura 2000 gebieden ligt vlak bij onze gemeentegrens: het
Mantingerzand, het Mantingerbos, het Bargerveen en de Elperstroom.
Het is niet ondenkbaar dat boeren in die omgeving te maken krijgen
met overheidsmaatregelen. Gedeputeerde Henk Jumelet (ook CDA) is
een man waar met veel lof over wordt gesproken binnen de agrarische
gemeenschap. Het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe heeft
inmiddels een voorbeeldfunctie in Den Haag. We willen in de gemeentepolitiek altijd een gesprekspartner zijn voor degene die een omslag
moet of wil maken. Vergunnings- en bestemmingsplanprocedures zullen zo soepel mogelijk moeten verlopen. De gemeente zal, zoals het nu
lijkt, geen rol spelen in de uitvoering van deze plannen van het kabinet.
Maar het gaat wel over onze inwoners, onze kennissen, vrienden, buren en collega’s. Dit beleid uitleggen of verdedigen is een brug te ver.
We kunnen wel proberen het in goede banen te leiden.
Zijn wij dan negatief over de toekomst? Nee, integendeel. De agrarische wereld heeft altijd bewezen uitermate flexibel en innovatief te
zijn. Boeren zullen er altijd blijven en de beste wonen, niet toevallig, in
Nederland. Ooit zal het besef indalen dat de beste producten vlak om
de hoek worden geproduceerd. De plotselinge constatering dat we van
een eerste levensbehoefte als aardgas al afhankelijk zijn van Poetin is
misschien een eyeopener.
Een hartelijke groet,

Gerard Weitkamp, penningmeester
Eddy Heeling, raadslid.

Aan de leden van CDA-Coevorden,
onze eerste bondgenoten.
Een bericht van Jaap van der Linden vanuit het campagneteam
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eerste groep waarop wij als campagneteam dan terugvallen zijn onze leden.
Het CDA heeft bij gemeenteraadsverkiezingen lokaal
steeds veel stemmen getrokken. Hoe zal dat dit jaar
gaan? Landelijk heeft onze partij de wind niet mee
gehad in de achterliggende maanden. Velen zien in
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die verkiezingen dan ook een graadmeter voor de populariteit van de
landelijke partij. Dat vinden wij niet terecht.
Er staat een actief team van kandidaten klaar die allemaal voor 100%
gemotiveerd zijn om het CDA-gedachtengoed concreet te maken in de
lokale politiek van de gemeenteraad. Lokaal spelen er heel andere
thema’s dan in de landelijke partij. Om dat te benadrukken hebben wij
als thema gekozen:
Samen Lokaal
Wij willen wij graag zoveel mogelijk signalen oppakken van wat er in de
dorpen en wijken van onze gemeente Coevorden lokaal speelt. Samen
lokaal houdt dan ook in dat wij u als leden vanaf het begin willen betrekken bij deze verkiezingen.
Leden betrekken bij de campagne
U ziet wat er in uw straat, wijk, dorp speelt. U hoort mensen daarover
praten. Mensen hebben wensen en verwachtingen ten aanzien van de
lokale politiek. Ze hebben ook kritiek op wat er allemaal gebeurt. Wij
willen u uitnodigen om dergelijke geluiden aan ons door te geven.
We zullen zelf gedurende de campagne mails sturen naar u als leden
met concrete vragen, maar als u nu al dingen hoort waarvan u denkt:
dat is een probleem waaraan onze partij iets zou moeten doen! Of:
daar is een groep mensen van wie het geluid niet wordt gehoord!, wilt
u dat dan doorgeven aan ons campagneteam.
Vaak zijn er al antwoorden te geven en kunnen mensen direct al geholpen worden. Als we maar weten waar de problemen zijn en wie ermee
te maken heeft. Daarom de uitnodiging aan u om al die signalen aan
ons door te geven, waarvan u denkt: daar kan en moet onze partij lokaal iets aan doen!
Helpen flyeren
In de tweede plaats heeft het team het plan om straks lokaal te gaan
flyeren, huis aan huis. Met een folder met daarop een kandidaat die uw
dorp of wijk kent of bekend is. Onze vraag is of er onder u zijn die dan
wel een dagdeel willen helpen om de deuren langs te gaan en samen
met onze kandidaat te gaan flyeren. Veel van onze leden willen best
wat doen voor de partij. Nu is daar gelegenheid voor.
Uw mening telt
Er is nog iets waarmee u ons kunt helpen. Zou u ons uw mening willen
geven over actuele kwesties die nu spelen. Wat vindt u als onze leden
ervan? Welk geluid moeten wij laten horen?
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Inmiddels hebben wij u gevraagd om mee te denken over het voornemen van het Ministerie van Volksgezondheid om de kinderhartchirurgie in Groningen te sluiten en alleen in Rotterdam en Utrecht dit specialisme te laten bestaan.
Zo'n voorgenomen besluit raakt vele mensen ook in onze gemeente
direct. De CDA-fractie in de Provinciale Staten protesteert hevig tegen
dit besluit en heeft samenwerking gezocht met fracties in Friesland en
Groningen. Wij steunen hun vraag om een betere regionale spreiding
over het land en zijn benieuwd welke gedachten hierover bij u leven.
Op de website van CDA-Coevorden zullen we de antwoorden samenvatten en andere actuele berichten plaatsen:
www.cda.nl/drenthe/coevorden
Wij beschouwen u als onze eerste bondgenoten. Steunt u ons door
mee te denken en waar mogelijk mee te werken? Dan gaan we mede
door u vast een bemoedigend resultaat tegemoet op 16 maart.

Jaap van der Linden, campagneteam

Campagneteam GR 2022
Een bericht van Hanneke ter Veld vanuit het campagneteam
Nadat de groslijst van de gemeenteraadsverkiezingen bekend werd gemaakt kon er direct ook een
campagneteam worden gevormd. Het campagneteam bestaat uit alle leden die op de kieslijst staan,
aangevuld met Jaap van der Linden als voorzitter en
Hanneke ter Veld als secretaris. Het thema van de
verkiezingen is Samen Lokaal. Dit thema zult u tijdens de gehele campagne terugzien. Zowel in beeld
als in tekst.
- De eerste vergaderingen zijn geweest.
- De eerste opzetten van flyers zijn gemaakt en de eerste acties zijn
bedacht.
- Door de pandemie zullen er dit keer minder lokale activiteiten zijn.
Zichtbaarheid van CDA Coevorden halen we vooral uit sociale media,
de driehoeksborden in de dorpen en door de huis-aan-huis flyers.
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- De aftrap van de campagne zal een ludieke actie zijn waar iedereen
HAPPY van wordt. Houd daarom onze sociale media (Facebook, Instagram en website CDA Coevorden) goed in de gaten.
-Ook willen wij u als CDA-lid betrekken bij de campagne zoals u in het
artikel van Jaap van der Linden kunt lezen. Immers wij zijn met elkaar
Samen Lokaal CDA-Coevorden.
- Dit jaar worden door de pandemie ook meer flyers verspreid dan in
andere jaren. Hierdoor zijn extra handen erg welkom. Meldt u daarom
aan om samen met ons deze klus te klaren.
Binnenkort ontvangt u een mail met uitleg over de verschillende acties.
Hanneke ter Veld, secretaris campagneteam

Introductie van enkele nieuwkomers op de kandidatenlijst
Jacqueline Streutker-Lanjouw.
Ik zal mij even voorstellen. Ik woon 25 jaar op
Vlieghuis aan de rand van Coevorden richting
Schoonebeek. Getrouwd met Koen en heb twee
kinderen Lieke en Daan. Ik ben geboren en getogen
in Schoonebeek.
Ik heb 25 jaar in Coevorden gewerkt als groepsleerkracht aan de dr. Picardtschool. De afgelopen
twee jaar heb ik invalwerk gedaan op verschillende
scholen. Binnen de school heb ik verschillende functies en taken gehad.
Sinds 2017 run ik een Bed & Breakfast. Een leuke afwisseling in combinatie met het onderwijs.
In mijn vrije tijd ben ik actief lid van een volleybalvereniging, de solidariteit en verbondenheid van een vereniging vind ik belangrijk. Ik ben 8
jaar voorzitter geweest van de volleybalvereniging en ik heb in het landelijk bestuur gezeten van de NEVOBO (volleybalbond).
Hoe kom je dan nu bij het CDA?
Een paar weken geleden vroeg Sandra mij om als kandidaatsraadslid op
de verkiezingslijst te komen. Het was een fijn en goed gesprek met
Sandra en ik sta als vierde op de lijst.
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Je samen inzetten voor en met de inwoners van de gemeente Coevorden namens het CDA geeft een maatschappelijke verbondenheid.

Met vriendelijke groeten, Jacqueline
Ramon Schuttenbeld
Graag wil ik me even voorstellen. De komende
gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de lijst
van het CDA Coevorden. Ik ben 26 jaar oud en
woon sinds 2015 in Noord-Sleen. Ik heb daar
samen met mijn ouders een melkveebedrijf.
Sinds 2019 ben ik lid van het CDA. Mijn interesse in de lokale politiek is ontstaan tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Eén van de bedrijfsbezoeken
gedurende de campagne was op ‘ons’ melkveebedrijf. Momenteel loop
ik sinds september 2021 mee met fractievergaderingen en volg ik de
gemeenteraadsvergaderingen. Hierdoor heb ik een goed beeld gekregen wat er speelt binnen de gemeente Coevorden en kon ik kennis
maken met de huidige raadsleden van het CDA. Ik ben hierbij open
ontvangen.
Ik wil me in het CDA graag gaan inzetten voor een leefbaar platteland
en daarnaast de jeugd een stem geven.

Met vriendelijke groeten, Ramon
Martin Moes,
Allereerst zal ik mij even voorstellen, ik ben 51
jaar en woon in Coevorden. Al enige tijd ben ik
lid van het CDA. In de zomer van 2021 is mij
gevraagd of ik gemeenteraadslid voor de gemeente Coevorden zou willen zijn. Sinds september mag ik deelnemen aan de commissievergaderingen. Ondanks dat ik nog maar net
deelneem aan deze vergaderingen voel ik mij zeer welkom bij het CDA.
Ik vind het een prettige atmosfeer en het geeft mij een warm gevoel.
Alle clichés voor de toekomst zou ik kunnen noemen, maar ik hoef
geen open deuren in te trappen. Natuurlijk hoop ik dat er in 2022 een
einde komt aan het coronavirus, dat er minder ellende in de wereld zal
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zijn. Om het iets dichter bij het CDA te houden hoop ik op een goed
resultaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ik zou
graag willen dat wij als CDA Coevorden een steentje kunnen bijdragen
aan een goede leef-woon-werk omgeving in de gemeente. Dit kunnen
wij proberen door een luisterend oor te hebben voor de inwoners van
de gemeente Coevorden. Ik hoop mij voor alle inwoners in te kunnen
zetten volgens de waarden en normen van het CDA. Als iemand nog
iets persoonlijks over mij of mijn visie op de toekomst wil weten, wil ik
daar graag op antwoorden.
Voor nu de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groeten, Martin

Verslag van Algemene Ledenvergadering van het CDA Coevorden
van maandag 22 november 2021.
Plaats
: ZOOMVERGADERING
(i.v.m. Richtlijnen Corona)
Aanwezig
: 20 leden

1. Opening
Onze voorzitter Rob van der Kwast opent de
vergadering met het lezen van een gedicht.
Hierna heet hij alle aanwezigen welkom in het
bijzonder de leden van de vertrouwenscommissie en de kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen.
Hij legt in het kort uit hoe de werkwijze is van een zoomvergadering.
2. Vaststellen verslag 9 november 2020
Tekstueel wordt het verslag goedgekeurd en onder dankzegging aan de
opsteller vastgesteld. Naar aanleiding van: geen op- e/o aanmerkingen.
3

Mededelingen Bestuur
Het bestuur heeft twee nieuwe leden voor het bestuur gevonden
t.w. Paulien Mellema en Gerard Weitkamp. Beide leden stellen zich
in het kort voor en daarna gaat de vergadering unaniem akkoord.
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Na het vertrek van onze penningmeester Tjaco Eding is deze taak
tijdelijk overgenomen door Rob van der Kwast en zal vanaf nu
overgenomen worden
door Gerard Weitkamp. Helma Morskieft krijgt de taak van vicevoorzitter. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze voorstellen. Het bestuur is blij met deze aanvulling en wijze van taakinvulling binnen het bestuur.
Rob van der Kwast deelt tevens mee dat hij besloten heeft om na
de gemeenteraadsverkiezingen, die gehouden worden op 16 maart
2022, zich te willen terugtrekken als voorzitter en het bestuur gaat
verlaten.
4. Vaststelling verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026
De voorzitter van de programmacommissie, Jaap van der Linden,
geeft in het kort een toelichting op het ontstaan van het voorliggende concept en vervolgens wordt het programma op hoofdlijnen
besproken. Conclusie na afloop van de bespreking is dat de voltallige vergadering akkoord gaat met het voorliggend concept en krijgt
het programma nu een definitieve status, waarmee wij de verkiezingen in zullen gaan.
5. Vaststelling kandidatenlijst voor de verkiezingen Gemeenteraad 2022-2026
De vertrouwenscommissie, bestaande uit Paulien Mellema, Piet
Moons en Henk Stevens (moest zich om privéomstandigheden op
het laatste moment terugtrekken), heeft met alle kandidaten een
gesprek gevoerd en heeft een advieslijst opgesteld.
Paulien doet verslag van de gesprekken en geeft een toelichting op
de totstandkoming van de voorgestelde plaatsen op de lijst. De gesprekken hebben zij als bijzonder waardevol en plezierig ervaren.
Voordat de kandidaten zich voorstellen, vraagt Lidy Klein Gunnewiek het woord. Zij heeft geconstateerd dat uit haar deel van de
gemeente door haar vertrek er niemand meer vertegenwoordigd is
en dat ook het aandeel vrouwelijke kandidaten op de lijst minimaal
is en dat zij zich om die redenen graag beschikbaar stelt voor de
lijst en graag als lijstduwer erop wenst te staan.
Het bestuur is op de hoogte van haar inbreng en stelt de vergadering voor dat zij wordt toegevoegd aan de lijst op plaats 12.
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Hierna stellen de kandidaten stellen zich voor en daarna vindt er
een stemming plaats. Uitslag van de stemming is dat alle kandidaten bij acclamatie worden gekozen conform de plaats waarop ze nu
staan. De voorzitter feliciteert alle kandidaten met hun plaats op
de lijst en wenst ze veel succes met de komende campagne. Wij
hopen met deze kandidaten op een succesvolle verkiezingsuitslag.
Doordat dit een zoomvergadering betreft kunnen wij onze dank en
felicitaties niet ondersteunen met een kleine attentie. Dat volgt later.
6. Mededelingen vanuit het campagneteam
Jaap van der Linden is bereid gevonden om het campagneteam in
samenwerking met onze net gekozen lijsttrekker aan te sturen.
Mevrouw Hanneke ter Veld uit Sleen is bereid de functie van secretaris van het campagneteam op zich te nemen.
Het campagneteam ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter – Jaap van der Linden
Secretaris – Hanneke ter Veld
Lid – Henk Oortmann uit Sleen
Lid – Einte Euving uit Meppen
Lid - Harry de Vries uit Coevorden
En de nummers 1 tot en met 8 op de zojuist vastgestelde kandidatenlijst.
Op 16 december 2021 zal het campagneteam onder leiding van
Jaap van der Linden en onze kersverse lijsttrekker Jeroen Huizing
bij elkaar komen om de lijnen voor de komende campagne uit te
zetten.
7. Financiën
Verslag kascommissie: De commissie, bestaande uit de heren Piet
Moons en Henk Huizing, doen bij monde van Piet Moons verslag
van de kascontrole en deze hebben zij in goede orde bevonden. De
kascommissie stelt voor de penningmeesters Rob van der Kwast en
Gerard Weitkamp decharge te verlenen.
De kas is nu officieel overgedragen aan Gerard Weitkamp.
Gerard Weitkamp geeft nu toelichting op de voorliggende meerjarenbegroting.
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Hij spreek zijn zorg uit over de financiële situatie na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Wij staan er nu goed voor, maar
als de uitslag van de verkiezingen voor ons niet zo goed gaan verlopen en wij geen wethouder meer zouden kunnen leveren, onze financiële situatie behoorlijk verandert. De vergadering sluit zich aan
bij zijn opmerkingen, maar wij gaan ervan uit dat het niet zover zal
komen. Wij gaan voor een lokaal georiënteerd verkiezingsprogramma en campagne. Los van alle perikelen in “Den Haag”. Iedereen sluit zich daarbij aan.
8. Rondvraag
Piet Moons wenst alle kandidaten veel succes in de komende tijd
en iedereen sluit zich daarbij aan.
9. Sluiting
Rob van der Kwast sluit de vergadering om 21.45 uur door iedereen
te bedanken voor zijn of haar inbreng.

Tineke Kiers, secretaris
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De kieslijst van CDA-Coevorden
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Redactie ledencontactblad
R. Frensen
Aelderstraat 56
7854 RS Aalden
Telefoon 0591-371743
E-mail: roelof.frensen@planet.nl

R.van der Kwast
Mr. Cassastraat 17
7751EC Dalen
Telefoon 0524-552861
E-mail: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl

CDA gemeenteraadsfractie
Sandra Katerberg-Loman,fractievoorzitter
Diphoorn 11, 7842 TA Diphoorn
Telefoon 06-10454642
E mail: skaterberg@raadcoevorden.nl
Eddy Heeling
Schaapstreek 48, 7841 BS Sleen.
Telefoon 0591-362383
E-mail: eheeling@raadcoevorden.nl
Lidy Klein-Gunnewiek
Schoolstraat 18, 7845 TE Holsloot
Telefoon 0591-564090
E-mail: lkleingunnewiek@raadcoevorden.nl
Ruud Wilting
Dalerstraat 34a, 7843 PE Erm
Telefoon 0591-361396
E-mail: rwilting@raadcoevorden.nl
Wethouder: Jeroen Huizing
Oldengaerde 45b, 7841 GB Sleen
Telefoon 0591-362678
E-mail: j.huizing@coevorden.nl
Fractieondersteuning: Wilma Visser
Brinkmaten 24, 7854 TK Aalden
E-mail: wvisser@raadcoevorden.nl

Website:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

htpp//www.cda.nl/drente/coevorden (Karin Heeling-Uenk)
CDACoevorden@CDACOEVORDEN (Sandra Katerberg-Loman)
cdacoevorden
CDACoevorden@CDACOEVORDEN (CDA-fractie)

Van de redactie
Het volgende ledencontactblad verschijnt in april/mei 2022.
Kopij inleveren voor 1 april bij de redactie.
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