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Coevorden

Van de voorzitter
Beste Leden, Beste CDA’ers,

De uitgave die voor u ligt, is bewust uitgebracht direct vooraf-
gaande aan de 2e Kamerverkiezingen. 

In feite zijn het heel vreemde verkiezingen, zonder een echte 
duidelijke campagne waarin we normaal nog eens kunnen aan-
geven waar we nu echt voor staan. Wel komen In de diverse 
praatprogramma’s de partijleiders aan bod die dan mogen uit-
leggen in hoeverre hun partij verschilt van de anderen. Vaak een 
negatieve boodschap, die verdeelt en dat is wat je nu eenmaal 

doet in een verkiezingscampagne. Hierna komt de periode van bruggen bouwen en 
coalitievorming.

Het vraagstuk van wie je toelaat om zo’n coalitie te bouwen, komt daar aan bod. 
Wat moet je met populisten, complotdenkers of racisten als een dergelijk gedachte-
goed helemaal niet aansluit bij je eigen denkwijze. Sterker nog, als het ontkent waar 
jezelf voor staat. Maar moet je dan een groot deel van de kiezers in een mogelijk 
2e of 3e partij het regeringspluche ontzeggen? Een pittig probleem. Moreel zul je 
moeten uitgaan van begrip, niet persé uitsluiten, maar wat als dit niet wederzijds is? 
Dan wordt het niet eenvoudig.

Onze coalities komen tot stand in een soort polderen in groter verband. We streven 
naar een harmoniemodel waarin we weer samen verder leven en waarin we ook 
de ontevredenheid van bijvoorbeeld jongeren een plaats moeten geven en een 
antwoord moeten vinden op de uitgebroken gewelddadigheden. En dat is een ge-
weldige uitdaging!

Het ga ons allen goed. Rob van der Kwast, voorzitter

Bij deze uitgave:
Voor u ligt een mix van bijdragen met een blik op de komende 2e Kamerverkiezin-
gen. Daar horen ook de gebruikelijke bestuurlijke rapportages bij.
De fractie blikt alvast vooruit op de inmiddels begonnen voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In alle artikelen heen klinkt nog steeds onze 
huidige Corona crisis  door, dat is de actualiteit waar ook wij niet omheen kunnen.

De redactie
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Van de voorzitter

Beste CDA’ers, 

Als ik de balans opmaak van wat er dit jaar op ons als burgers 
af is gekomen dan is dat toch heel wat.

Landelijk speelt er de problematiek met de stikstof oxiden 
en de maatregelen tegen PFAS verontreiniging, waardoor 

ons land op slot gezet werd. Over het eerste gaat ook de bijdrage van 2e 
kamerlid Jaco Geurts.

Regionaal speelt er onder meer de grote bezorgdheid over onze 
ziekenhuiszorg en de bereikbaarheid van spoedeisende hulp, maar ook de 
voorgenomen maatregelen om CO2 uitstoot te verminderen door woningen 
van het gas af te halen, terwijl er in onze Drentse dorpen geen echt sluitende 
oplossing lijkt te zijn voor alleenstaande, vaak oudere woningen.

Landelijk worden grote woorden gebruikt, terwijl je jezelf afvraagt wat er nu 
weer boven je hoofd hangt.
Ook de diverse demonstraties en stakingen van allerlei belangengroepen 
halen zeer frequent het nieuws.
Rentmeesterschap, zoals wij dat als CDA’ers hoog in het vaandel hebben, 
is een groot goed en daar hebben diverse oplossingen voor verbetering 
van onze leefomgeving mee te maken. Het lijkt zo langzamer duidelijk te 
worden dat we tegen de grenzen van de groei aanlopen. Het helpt niet dat 
er op de klimaattop in Madrid geen duidelijke stappen zijn gezet op het 
gebied van handel in CO2 emissies.
Echter, solidariteit met onze bevolkingsgroepen die niet eenzijdig de 
rekening gepresenteerd dienen te krijgen, is ook iets waar we als CDA voor 
staan.

Als bestuurderspartij dienen we zorgvuldig de diverse maatregelen te 
overwegen, en laten we hopen dat we het goede doen.
Het volgend jaar zal mede daarom bepaald geen rustig jaar worden.
Toch wens ik u een gelukkig 2020 toe!

Rob van der Kwast, Voorzitter
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Coevorden 

Van de (beoogd) voorzitter 
 

Beste CDA'ers,  
Op zaterdag 29 juni viste Forum voor Democratie leider 
Thierry Baudet in de conservatieve Christelijke vijver, en 
lanceerde hij de stelling: God is Rechts! 
Het was een duidelijke poging om een alliantie aan te 
gaan met de SGP leden, die bij een bijeenkomst in de 

voormalige synagoge in Gouda ruim vertegenwoordigd waren. 
Als CDA er schiet mij een dergelijke poging nogal in het verkeerde keel-
gat. Het is hoogst bedenkelijk om religie te koppelen aan een campag-
ne doel want daar komt het uiteindelijk op neer. 
Onze CDA partij wordt in de media ook als rechts gezien maar klopt dat 
wel. Het resultaat van de ledenraadpleging CDA-1000 in 2016 laat een 
veel genuanceerder beeld zien. Sandra Katerberg en ikzelf kunnen 
daarvan getuigen. Aanwezige pers was best verbaasd over het sociale 
beleid wat daar werd voorgestaan, en rapporteerde dat de beeldvor-
ming van de CDA partij kennelijk moet worden bijgesteld. De resultaten 
van CDA-1000 zijn inmiddels in ons landelijk verkiezingsprogramma 
geïntegreerd. 
We nemen onze sociale verantwoording als christelijke partij serieus. 
We vragen wel van een ieder zijn eigen verantwoording te nemen, 
maar als het nodig is moet er worden ondersteund, wel zonder dat er 
Sinterklaas gespeeld wordt. Ook vinden we dat mensen die het sociale 
vangnet nodig hebben, daar iets tegenover mogen stellen, onder meer 
door deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Daar hoort voor onze jeugd 
ook een sociale of feitelijke dienstplicht bij. 
Kortom iedereen doet mee! 
Recentelijk is vanuit de leden de motie naar voren gekomen om een 
kinderpardon te ondersteunen voor kinderen die al te lang in ons land 
verbleven, zonder dat ze formeel recht op asiel hadden. Hier herken-
den we allen dat barmhartigheid in plaats van een kille juridische afwe-
ging de voorrang had. Door onze deelname aan de regeringscoalitie 
kon dit in beleid worden omgezet, inclusief het andere deel van de 
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Van de bestuurstafel
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het 9 februari 2021. Wij 
hebben een weekend met een ouderwetse sneeuwjacht achter de 
rug.  Het is koud en de sneeuwduinen blijven nog wel even liggen. 
Wij kunnen nu even gaan genieten van de sneeuw en schaatsen 
op natuurijs. De Elfstedenkoorts verdwijnt al weer langzaam door 
een tochtverbod in verband met corona en het feit dat het in Fries-
land niet zo hard vriest als men in de rest van Nederland denkt. 
Wij hebben nu ook nog te maken met meerdere virusvarianten. De 
oorspronkelijke en een aangepaste “Britse” variant uit Engeland. 

Er zijn ook al meerdere vaccins op de markt, maar mensen reageren geprikkeld als 
ze niet als eerste worden geprikt. Ooit zal het goed komen.  

Afgelopen jaar hebben wij onze algemene ledenvergadering in november met hulp 
van beeldschermen moeten houden. Dat is best goed gegaan. Compliment voor 
onze voorzitter hoe hij een en ander tot stand heeft gebracht en uitgevoerd. Ik 
had gehoopt dat er meer mensen aan mee zouden willen doen nu ze niet de deur 
uit hoefden. Het aantal deelnemers bleef gelijk aan het aantal deelnemers dat wij 
normaal mogen verwelkomen. Een verslag van de vergadering treft u aan in deze 
editie.

Ons bestuur is nog niet aangevuld. Wel kan ik meedelen, dat onze campagneco-
ordinator helaas om privéredenen zijn functie neer moet leggen. Gelukkig hebben 
wij voor hem, in de persoon van Xander de Zoete uit Coevorden, een nieuwe co-
ordinator kunnen vinden. Xander is ook secretaris van het CDJA in Drenthe en 
neemt nu dus ook deze taak op zich, waar we heel blij mee zijn. Xander woont 
onze vergaderingen bij wanneer het over de campagne gaat. De campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, die gepland is op 17 maart 2021, wordt voornamelijk 
online en digitaal gevoerd. Om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen wordt 
op dit moment gesproken over de mogelijkheid de stemming te spreiden over drie 
dagen, te weten 15, 16 en 17 maart. Definitief besluit is hierover nog niet genomen. 
De roep om de verkiezingen uit te stellen is zo goed als definitief wel van tafel. Op 
dit moment is bekend dat de 70 plussers de mogelijkheid krijgen om per briefpost 
hun stem uit te brengen. Er gaan stemmen op om deze mogelijkheid uit te breiden 
voor alle stemgerechtigden die kwetsbaar zijn voor het coronavirus.   

Het bestuur is inmiddels ook al voorzichtig begonnen met het opstarten van de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Gedacht moet worden over een kandi-
datenlijst en een commissie die het verkiezingsprogramma gaat maken. Kortom, er 
is genoeg te doen. Als er mensen zijn die hierover mee willen denken en eventueel 
mee willen werken dan kan contact opgenomen worden met ondergetekende of 
met  onze voorzitter Rob van der Kwast of bestuurslid Helma Morskieft.

Onze financiën lopen goed. In de laatstgehouden ledenvergadering van 9 novem-
ber is ons financieel verslag 2019 goedgekeurd en is de begroting van 2021 vastge-
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Bij deze uitgave:
De derde uitgave van het contactblad probeert de balans op te namen na 
een bewogen jaar. Daartoe hebben de diverse spelers in lokale en nationa-
le politiek gevraagd om een bijdrage, waaronder 2e kamerlid Jaco Geurts. 
Daarbij hebben we onze fractie gevraagd om te presenteren waar we staan 
in Coevorden.

De Redactie

Van de bestuurstafel
Het lijkt mij goed om aan het eind van het jaar een korte 
terugblik te geven op 2019. Er heeft een aantal belangrijke 
verkiezingen plaatsgevonden in 2019. In maart waren dat 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Drenthe en 
die voor de nieuwe Waterschapsbesturen. In mei werden 
de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft voor ons als CDA-Coe-
vorden geresulteerd in het verliezen van onze fractievoorzitter Gertjan Zuur 
aan de provincie. Daardoor is er een verschuiving opgetreden binnen de 
raadsfractie. Sandra Katerberg heeft de positie van Gertjan Zuur als fractie-
voorzitter overgenomen. Zijn plaats als gemeenteraadslid is nu ingenomen 
door Ruud Wilting. Lidy Klein-Gunnewiek is Jaap Jan Geertsema opge-
volgd, omdat hij is verhuisd naar Loppersum in Groningen. 

Helaas hebben wij geen kandidaat binnen het waterschapsbestuur Vechts-
tromen mogen leveren. Ruud Wilting was namens Coevorden onze kandi-
daat. Misschien toch betere afspraken intern maken over de kandidaatstel-
ling van kandidaten?

Doordat Gertjan Zuur benoemd is in de Provinciale Staten van Drenthe zijn 
wij onze bestuursvoorzitter kwijtgeraakt aan de Raad. Ook hiervoor heb-
ben wij weer een oplossing gevonden. Dat kunt u lezen in het verslag van 
onze laatste algemene ledenvergadering die wij hebben gehouden op 25 
november 2019.
Ik constateer dat de opkomst voor onze ledenvergaderingen niet erg groot 
is, dat is jammer. Het blijft bij 17 max 20 personen die deze vergaderingen 
bezoeken. Wellicht moeten wij gaan nadenken over een andere opzet. Een 
schone taak voor ons als bestuur voor het komende jaar.
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motie waarbij de ellenlange juridische procedures onder vuur werden  
genomen. 
Als ik het samenvat zijn we een beweging met een warm hart voor de 
samenleving en menen we dat ieder naar redelijkheid daaraan moet 
bijdragen. 

Rob van der Kwast. Beoogd voorzitter CDA-Coevorden 

Ruud Wilting, Aftredend Voorzitter 

 
Bij deze uitgave: 
De tweede uitgave van dit jaar van het contactblad buigt zich over de 
verwikkelingen na de Provinciale verkiezingen, de waterschapsverkie-
zingen en de Europese parlementsverkiezingen. De spelers die er mee 
te maken hebben gehad werden uitgenodigd hun ervaringen weer te 
geven. Provinciale verkiezingen  hadden zoals u kunt lezen een nasleep 
met een effect op de bemensing van zowel fractie als afdelingsbestuur.  

De Redactie. 

 

Van de bestuurstafel 
De laatste uitgave van ons contactblad is alweer van 
een paar maanden geleden. 
Dus is het mijn taak om u even “bij te praten” over de 
onderwerpen waar wij de afgelopen maanden mee 
bezig zijn geweest.  
 
Er is op bestuurlijk vlak en ook in de CDA-fractie het een 

en ander gewijzigd. 
Binnen de raadsfractie zijn de meeste verschuivingen geweest. 
Allereerst heeft Jaap Jan Geertsema de raadsfractie verlaten op 16 april 
2019. Dit in verband met zijn verhuizing naar Loppersum in Groningen. 
Hij is opgevolgd door Lidy Klein-Gunnewiek. Zij is op 16 april geïnstal-
leerd.  
 
Na de provinciale statenverkiezingen gehouden op 20 maart jl. is onze 
fractievoorzitter in de CDA-Raadsfractie op nr. 6 geëindigd op de defini-
tieve kandidatenlijst voor het CDA. 
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steld. Beide stukken treft u aan in deze uitgave. Helaas heeft onze penningmeester 
Tjaco Eding om persoonlijke redenen besloten zijn functie neer te leggen. U heeft 
van ons daarover een persoonlijke brief ontvangen. Helaas konden wij geen af-
scheid van hem nemen in een fysieke vergadering, maar ik heb hem namens be-
stuur en leden als dank voor de werkzaamheden verrast met een wijnpakket. 

Op dit moment hebben wij nog 123 leden, terwijl wij in oktober 2020 nog 130 leden 
hadden. Helaas is het ledenbestand afgenomen, dat komt doordat het aantal nieu-
we leden, dat wij mogen verwelkomen iets lager is dan het aantal leden dat ons is 
ontvallen. Wij wensen alle leden die te maken hebben met overlijden of ziekte heel 
veel sterkte. 

In deze tijd waarin wij geconfronteerd worden met veel eenzaamheid, doordat wij 
geen of nauwelijks bezoek kunnen ontvangen, valt het voor de ouderen onder ons 
niet mee.  Maar ook de jongeren mogen wij niet vergeten.  Kortom het valt voor heel 
veel mensen niet mee, let een beetje op elkaar.    

Namens het CDA-bestuur van Coevorden,
Tineke Kiers, secretaris CDA-Coevorden

Verslag van Algemene Ledenvergadering van 
het CDA Coevorden van maandag 9 nov. 2020

Plaats  : ZOOMVERGADERING (ivm richtlijnen Corona)
Aanwezig : 17 leden
Met kennisgeving afwezig: Roelof Frensen, Gerard Wessel, Gerard Weitkamp, J. 
Lanning, Rein Veldhuizen, Henk Stevens, Ton Vianen, Bert Haan, Ben Nederhoed, 
Jan en Greet de Vries, Saskia Veldman, Lammie Petstra, Henk Oortman en Riemer 
Renkema. 

1. Opening
Helma Morskieft, bestuurslid, opent de vergadering met het lezen van een gedicht  
Marinus van den Berg getiteld “Elke dag is een uitnodiging” waarna onze voorzitter 
Rob van der Kwast de aanwezige leden welkom heet bij deze bijzondere manier 
van vergaderen.
Hij legt in het kort uit hoe de werkwijze is van een zoomvergadering.
2. Vaststellen verslag 25 november 2019
Tekstueel wordt het verslag goedgekeurd en onder dankzegging aan de opsteller 
vastgesteld. Naar aanleiding van: geen op- e/o aanmerkingen.
3. Financiën
Financieel Verslag 2019
Onze penningmeester Tjaco Eding geeft toelichting op de stukken die een ieder, die 
zich heeft opgegeven voor deze vergadering, per mail heeft ontvangen. Er worden 
geen vragen gesteld. Het financieel verslag 2019 is hierbij vastgesteld. De kascom-
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missie die bestond uit Piet Moons en Henk huizing hebben de stukken gecontro-
leerd en akkoord bevonden. Zij stellen voor de het bestuur décharge te verlenen, 
waarmee iedereen akkoord gaat.
Daarna wordt de begroting 2021 besproken en door Tjaco toegelicht.
De begroting 2021 is een kopie van de begroting 2020. Wij hebben niet fysiek 
kunnen vergaderen. De geplande voorjaarsledenvergadering is niet doorgegaan 
in verband met de coronamaatregelen, zodat daar ook geen kosten voor zijn ge-
maakt. De enige kosten die wij wel hebben gemaakt zijn de afsluitkosten voor een 
eigen ZOOM-abonnement.
Maar goed ook, want daarom kunnen wij vanavond op deze manier toch een alge-
mene ledenvergadering houden.
De begroting 2021 wordt hierna conform vastgesteld.
4. Vaststelling Kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen 17 mrt 2021 
De kandidatenlijst wordt besproken en hier en daar wat toegelicht. Er ontstond 
wat discussie over de hoge positie van de nieuwkomer nr. 3 Inge van Dijk en de 
lage positie van Mona Keijzer. Bij de stemming blijkt dat de kandidatenlijst met 2 
onthoudingen conform wordt vastgesteld. CDA-Drenthe heeft aangegeven met een 
staart- en koplijst te gaan werken. Het CDJA -Drenthe heeft een voorstel gedaan 
om Danny Smit (voorzitter CDJA-Drenthe) op deze lijst te plaatsen. Nadat tijdens 
de vergaderingen twee namen naar voren werden gebracht door onze  voorzitter 
op persoonlijke titel, is besloten dat namens het CDA-Coevorden Gertjan Zuur uit 
Oosterhesselen voorgedragen zal worden. 
4b. Campagnevoorzitter Afdeling Coevorden
Onze huidige campagnevoorzitter de heer Henk Oortman heeft wegens privéom-
standigheden zijn functie neer moeten leggen.
Het bestuur stelt voor Xander de Zoete uit Coevorden in deze functie te benoemen.
Hij is momenteel ook secretaris van het CDJA in Drenthe. 
Xander stelt zich voor en daarna wordt unaniem besloten dat hij campagnecoördi-
nator in Coevorden wordt. Hij zal ook namens Coevorden meedraaien in het pro-
vinciaal campagneteam en opgenomen worden in de provinciale whatsappgroep.
5. Bespreking amendementen op het Verkiezingsprogramma Tweede Kamer  
De voorzitter geeft een korte presentatie. Piet Moons uit Oosterhesselen pleit voor 
het  opnemen van meer woningbouw ten behoeve van starters en senioren. Er volgt 
een korte discussie, maar dit leidt er niet toe dat wij een amendement gaan indie-
nen. Nagekomen informatie omtrent dit punt: Het voorstel van Piet Moons is door 
de voorzitter Rob van der Kwast omgezet in een pleidooi ter bevordering van Knar-
renhoven dat naar voren is gebracht in een on-line zoomvergadering van CDA-se-
nioren Drenthe waarbij onze kandidaten Agnes Mulder en Eline Vedder aanwezig 
waren. Het voorstel werd zeer positief ontvangen en zal verder worden gebracht. 
Door het stichten van Knarrenhoven zal de woningmarkt wat verruimen, waar mo-
gelijk starters van kunnen profiteren.
Tenslotte stelt onze fractievoorzitter in de gemeenteraad (Sandra Katerberg) voor 
om het amendement dat is ingediend door de gemeente Westerwolde (provincie 
Groningen) omtrent een Nedersaksen-spoorlijn mede in te dienen. Dit voorstel 
wordt overgenomen. (nagekomen informatie: dit voorstel is overgenomen door 
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CDA-Drenthe en zal ingediend worden).

Rondvraag
Jaap van der Linden attendeert de aanwezigen op de themabijeenkomst van het 
CDA-Drenthe over Glokaliseren die gehouden zal worden op zaterdag 14 novem-
ber a.s. 
Tineke Kiers spreekt haar zorgen uit over de vrijheid van meningsuiting in Neder-
land. Dit naar aanleiding van de bedreiging van een leraar in Rotterdam en de 
moord op een leraar in Frankrijk. 
Helma Morskieft geeft de voorzitter een compliment over deze wijze van vergade-
ren. Zij mist wel het persoonlijk contact. 
Sluiting
Rob van der Kwast sluit de vergadering om 21.50 uur door iedereen te bedanken 
voor zijn of haar inbreng.

Tineke Kiers, notulist

DE GEEST DIE WE NODIG HEBBEN
Door Helma Morskieft

 
In de vorige uitgave van het CDA-blad ging het uiteraard ook (weer) 
over de tijd waarin we nu leven en hoe de diverse maatregelen ef-
fect hebben op ons dagelijks leven. Het artikel eindigde ik met de 
tekst dat we vertrouwen moeten blijven houden. Vertrouwen in ons-
zelf, maar zeker in de mensen om ons heen. En daarvoor blijven we 
elkaar nodig hebben, niemand uitgezonderd. 

Het begint bijna saai te worden maar de tekst kan ik zo weer gebruiken. Op het mo-
ment dat ik dit schrijf hebben we net de persconferentie van demissionair premier 
Rutte en demissionair minister De Jonge gezien. De avondklok blijft nog een tijdje 
maar de contactberoepen mogen weer beginnen. En ook de middelbare scholen 
gaan weer voorzichtig open. Kleine lichtpuntjes maar er blijven zeker nog zorgen. 
Het einde is nog lang niet in zicht, ondanks dat de vaccinaties nu echt goed op lang 
lijken te komen. 

We zitten nu in de vastentijd die eindigt met het paasfeest. Zonder somber te wil-
len zijn denk ik dat velen het afgelopen jaar als een langdurige vastentijd hebben 
beleefd. Op vele gebieden hebben we stappen terug moeten doen en ingeleverd. 
Juist nu we het allemaal steeds lastiger vinden om de regels na te leven moeten en 
mogen we elkaar bemoedigen en ondersteunen. 
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Want wat is dat nu, contact?   
 
Door Helma Morskieft 
 

Het leek me passend om voor een contactblad 
een artikel te schrijven over contact. Want wat 
is dat nu, contact?   
De Frank Boeijen Groep had in 1984 een single 
met als titel “contact”.  
Een stukje van de tekst luidde; “Ik wil contact, 
geen afstand, ik wil dichtbij, kijken of dat kan! 

 
Deze tekst schoot me te binnen toen ik de soms schrijnende beelden 
zag van ouderen in het verpleeg- of verzorgingshuis die geen bezoek 
mochten ontvangen vanwege corona. Op allerlei manieren werd ge-
probeerd toch contact te leggen tussen bewoners en hun naasten. 
Soms op een heel creatieve manier. In Coevorden bij De Schutse stelde 
iemand spontaan een hoogwerker ter beschikking, zodat bewoners die 
op de verdiepingen wonen hun zoon of dochter in ieder geval even 
konden zien of spreken. En in vele huizen doen de verzorgenden hun 
uiterste best om via face-time of een andere vorm van videobellen, 
mensen met elkaar in contact te brengen. Naast het woord “corona” is 
“contact” de laatste maanden een woord dat we veel horen. En in dit 
geval gaat het helaas over het gebrek aan contact en wat dat voor ie-
der van ons betekent.  
 
Als er één ding is wat de corona crisis ons duidelijk heeft gemaakt, dan 
is het wel dat wij mensen sociale wezens zijn. Binnen de kring van fami-
lie, vrienden, buren, hobbyclubs, sport, misschien werk of kerk voelen 
wij ons als een vis in het water. Ieder contact is uniek, ieder contact is 
bijzonder. En met ieder mens uit die kring heb je ten minste één ge-
deelde interesse. En dáár ligt de essentie van ons “mens-zijn”. Het de-
len met elkaar. Een groot Scandinavisch woonwarenhuis heeft als leus: 
“je wordt rijker als je weet te delen”. En daar zit een grote kern van 
waarheid in.  
 
Wat dat delen betreft, zijn het armoedige tijden. Feestelijke gebeurte-
nissen zoals verjaardagen, trouwdagen, de geboorte van een kind, 
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Bij iedere bestuursvergadering beginnen we met een mooie tekst. Dit kan een ver-
haal zijn, of een gedicht, of een artikel of anekdote. Bij de laatste vergadering werd 
er een hele mooie en passende tekst gelezen van Phil Bosmans. Deze tekst wil ik 
u niet onthouden. 

De geest, die we nodig hebben

We hebben een ‘gezonde geest’ nodig!
Geen geest van afbraak.
Geen geest van haat en onvrede.
Geen geest van opstandigheid.
Geen geest die klaagt en aanklaagt.
Geen geest van protest.
Geen geest van willekeur en wanhoop.
Geen geest van blinde woede.

Een ‘geest van liefde en vriendschap’ hebben we nodig.
Wie met een hart vol haat en bitterheid
de oude maatschappij tot in de grond wil afbreken,
bouwt geen nieuwe wereld, maar maakt de jungle klaar!
Wie het geweld verheerlijkt, is geen vernieuwer, maar een beul.

We moeten leren ‘samenleven’!
Jonge mensen met oude mensen!
Het Westen met het Oosten.
Het Noorden met het Zuiden.
De christenen met de niet-christenen.
De gelovigen met de niet-gelovigen.
Geen muren meer! Over alle grenzen heen
alle volkeren, rassen, stammen en talen over heel de wereld!
Samenleven in een gezonde geest,
een geest van liefde, Gods Geest!
De vrucht van deze geest is: blijdschap, vrede,
goedheid, welwillendheid voor elkaar, optimisme,
dingen die vandaag in ons moeten groeien. 

Mooier en treffender kan ik het niet zeggen. Ik wens ons allen die geest toe. En 
mogen we die geest ook uitstralen naar hen die het zo nodig hebben. 

Helma Morskieft
Bestuurslid CDA-Coevorden

info@deknoef.nl
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Vanuit de raadsfractie 
Voor deze editie van het contactblad hebben de fractieleden – Eddy Heeling, Lidy 
Klein Gunnewiek, Ruud Wilting en Sandra Katerberg - ervoor gekozen om meer 
inzicht in hun drijfveren en ervaringen in de gemeentepolitiek te geven. We zijn als 
Coevorder afdeling op zoek naar nieuwe mensen voor op de lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2022. Hopelijk helpt onze bijdrage potentiële kandidaten 
over de drempel!

Eddy antwoordt op de vraag hoe hij betrokken is geraakt bij het CDA, dat het CDA 
echt in zijn genen zit verankerd. Hij kan zich simpelweg niet voorstellen dat hij ooit 
op een andere partij zou stemmen. Thuis had de familie Heeling vroeger raampos-
ters en een enorme poster op de staldeur zodat ze Lubbers van links naar rechts 
konden schuiven. 

Bij Ruud Wilting thuis werd er nogal eens over politiek gesproken.  ARP toentertijd 
en hij komt van weerszijden uit een familie met veel bij het CDA betrokken familie-
leden. Hij is meteen lid geworden toen het CDA werd opgericht. 

Voor Sandra Katerberg was het aansluiten bij het CDA geen vanzelfsprekendheid. 
Binnen de familie waren felle RPF-aanhangers, wat er toe leidde dat er in haar 
jeugdjaren weinig over politiek werd gesproken, omdat dat spanning opleverde. 
Toen ze mocht gaan stemmen kwam ze op basis van eigen mening, natuurlijk ge-
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Vanuit de raadsfractie  

Voor deze editie van het contactblad hebben de fractieleden – 
Eddy Heeling, Lidy Klein Gunnewiek, Ruud Wilting en Sandra 
Katerberg - ervoor gekozen om meer inzicht in hun drijfveren en 
ervaringen in de gemeentepolitiek te geven. We zijn als Coevor-
der afdeling op zoek naar nieuwe mensen voor op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hopelijk helpt onze bijdrage 
potentiële kandidaten over de drempel! 

 Eddy antwoordt op de vraag hoe hij betrokken is geraakt bij het CDA, 
dat het CDA echt in zijn genen zit verankerd. Hij kan zich simpelweg 
niet voorstellen dat hij ooit op een andere partij zou stemmen. Thuis 
had de familie Heeling vroeger raamposters en een enorme poster op 
de staldeur zodat ze Lubbers van links naar rechts konden schuiven.  
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vormd vanuit ‘het nest’, bij het CDA uit. Nadat de vraag kwam of ze zich actief voor 
het CDA in wilden zetten, heeft ze daar goed over nagedacht. In bijeenkomsten 
georganiseerd vanuit het CDA voelt ze zich thuis. Soms is de C dienstbaar aan de 
A en soms is het andersom. 

Lidy Klein Gunnewiek is actief geworden voor CDA Coevorden door de advertentie 
die voor de raadsverkiezingen van 2018 in de Coevorder Courant stond.  Ze dacht 
er al langer over na om lid te worden en zich actief in te gaan zetten. De adver-
tentie was de spreekwoordelijke druppel. Toen ze aansloot bij de ledenvergaderin-
gen voelde ze enthousiasme. Daarna heeft ze zich gemeld voor de lijst en actief 
deelgenomen aan het proces om te komen tot een verkiezingsprogramma en de 
campagne. 

Eddy heeft het schrijven van het verkiezingsprogramma een leuke en leerzame 
tijd gevonden. Lidy kreeg daardoor antwoorden op vragen die ze zelf had. Sandra 
heeft haar kennis van verschillende werkvormen in kunnen zetten om tot heldere 
gezamenlijke speerpunten te komen. 

Vanaf januari ging de campagne van start. Het is de tijd om iedereen goed te le-
ren kennen, geeft Lidy aan. Fijn om met ervaren mensen samen te werken. Het 
campagnevoeren zit Eddy niet echt in zijn bloed. Hij heeft ook niet meer het idee 
dat iemand op de markt of bij de supermarkt op zo’n flyertje en gesprekje zit te 
wachten. Wat hem betreft moeten we inzetten op een jaar lang in beeld blijven. 
Sandra sluit zich daarbij aan. We hebben er meer aan om altijd “te zeggen wat we 
doen en te doen wat we zeggen”. Ook Ruud geeft aan dat de campagnetijd een 
drukke en gezellige periode is, die eindigde op de verkiezingsavond in het gemeen-
tehuis. We bleken de vier zetels die we hadden, te houden. 

In eerste instantie bestond de fractie uit Jeroen Huizing, Gertjan Zuur, Jaap Jan 
Geertsema en Sandra Katerberg. Eddy en Lidy deden meteen volop mee, omdat 
we hoopten en wisten dat er verandering in de fractie aan zaten te komen. Eddy 
kwam erbij toen Jeroen opnieuw wethouder werd en Lidy volgde toen Jaap Jan 
Geertsema naar Loppersum verhuisde. In 2019 kwam Gertjan Zuur in de Provinci-
ale Staten, waardoor Ruud ook in de fractie kwam. Ruud stond als ‘lijstvulling’ op 
de lijst, maar kreeg toch kans om zijn ervaring opnieuw in te zetten. Een welkome 
en waardevolle aanvulling binnen de fractie. 

Van de buitenkant leek het raadswerk voor Eddy altijd partijeilandjes politiek. Hij 
had nooit verwacht zo prettig en open met andere partijen samen te werken. Dat 
was een grote meevaller. Sandra is het daar helemaal mee eens. Er wordt met 
25 raadsleden samengewerkt aan gezamenlijke belangen voor Coevorden. Ieder 
kleurt het vanuit zijn eigen kaders in, maar er wordt over het algemeen prettig sa-
mengewerkt.  Lidy heeft ervaren dat je op een rijdende trein stapt en veel beslissin-
gen al vier of soms zes jaar geleden zijn genomen en nu pas uitgevoerd worden. Je 
wordt daar soms persoonlijk op aangesproken, terwijl je er zelf geen stem in hebt 
gehad en ook de ins-en-outs niet kent.  Desgevraagd geeft ze aan dat ook anders is 
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dan ze had verwacht dat er veel ‘ongeschreven regels’ zijn die je toch moet kennen 
om goed te functioneren. Gelukkig is er heel prettig contact binnen de fractie en 
helpen de fractieleden elkaar waar dat kan. 

Sandra geeft aan dat ze echt heeft moeten wennen aan het voorbereiden van de 
vergaderingen. Het zijn veel stukken, waarvan je eerst niet eens goed weet dat het 
handig is te beginnen te lezen met het raadsvoorstel. Ook Eddy noemt de enorme 
hoeveelheid leeswerk een tegenvaller. “Zeker aan het begin moet je daarin echt je 
weg vinden. Als je eenmaal een vol jaar hebt gedraaid dan vallen veel dingen op 
hun plek.” De fractie-, commissie en raadsvergaderingen leveren Lidy altijd ener-
gie op door het wij-doen-het-samen-gevoel. Thema-avonden en vergaderingen in 
werkgroepen geven contacten met anderen om zo je mening te vormen over onder-
werpen die spelen in de gemeente. 

De fractieleden laten weten dat het raadswerk zo’n 15 uur per week kost. Vol-
gens Eddy brengt het je op plekken die je anders nooit had gezien, langs situaties 
die je nog niet eerder hebt meegemaakt en je ontmoet nieuwe mensen. Sandra 
vindt dat het raadswerk heel interessant is voor de breed geïnteresseerde mens.  
 
Lidy heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor recreatie, nu vooral het traject ‘Vitale 
Vakantieparken’ en de toeristenbelasting. Daarnaast heeft ze Kunst en Cultuur en 
vernieuwing van de binnenstad van Coevorden in haar portefeuille. Aan het begin 
van de raadsperiode hebben de fractieleden alle onderwerpen verdeeld. We probe-
ren te zoeken naar een gelijkmatige belasting die aansluit bij de kennis en interes-
se van ieder fractielid. Lidy noemt dat ze door haar bijdrage in de commissie van 
afgelopen januari gebeld werd door een journalist. Wat zij gezegd heeft, is letterlijk 
in de krant gekomen en dat geeft toch een gevoel van trots en erkenning voor het 
werk wat onze fractie doet!

De fractieleden zijn positief over de uitkomst van de landelijke verkiezingen voor 
het CDA. Ruud verwacht op ongeveer hetzelfde aantal zetels te komen of mis-
schien enkele meer. Pieter Omtzigt is wat Eddy betreft een dark horse, hij kan 
stemmen trekken van mensen die anders nooit op het CDA zouden stemmen.  
 
We hopen op een positieve CDA-stemming, zodat wij daar met elkaar in 2022 in 
de gemeente ook de vruchten van kunnen plukken.  De fractie blijft zich positief 
opbouwend inzetten in de gemeenteraad. Wie meer informatie wil of eens mee wil 
vergaderen, is van harte welkom. Neem gerust contact met ons op!

Met een vriendelijke groet namens de fractie,

 
Sandra Katerberg - Loman 

Fractievoorzitter CDA Coevorden

0610454642

 10 

Vriend worden van CDA-Coevorden 

Door Sandra Katerberg 

In Nederland kennen politieke partijen het systeem 
met leden. Soms lijkt het of dat niet meer echt van 
deze tijd is, mensen verbinden zich minder makkelijk 
aan een club, vereniging of partij. Van de ene kant be-
grijp ik dat best, vaak brengt zo’n lidmaatschap meer 
verplichtingen met zich mee dan in eerste instantie 
gedacht.  

Vaak ook meer verbondenheid en gezelligheid. Aan de andere kant, 
vanuit het perspectief van de fractievoorzitter, merk ik hoe goed en 
ook hoe prettig het is om in contact te zijn met de ‘achterban’. 

Sommige leden laten van zich horen als ze zich zorgen maken, iets 
waarderen of hun mening willen delen. Ik ervaar dat als heel waarde-
vol.  Door de gesprekken die wij als raadsleden met leden voeren, kun-
nen wij onze mening aanscherpen en daar gebruik van maken bij de 
keuzes die we maken.  

We hebben als bestuur en 
fractie bedacht dat er mensen 
zijn waar we graag ‘vrienden’ 
mee willen zijn. We hebben 
daarom een kaartje laten 
drukken, dat we gaan ver-
spreiden onder mensen waar-
van we vermoeden dat ze wel 
op ons verzoek in willen gaan. 

We kunnen hen dan beter informeren over wat we doen en wellicht 
gebruik maken van hun visie, kennis en kunde.  
 
We zullen het CDA Coevorden samen moeten vormen en via die weg 
de goede dingen doen voor alle inwoners van onze gemeente. We wer-
ken als fractie daarvoor graag samen met u/jou/jullie en onze toekom-
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Vanuit de Provinciale Staten
Door Gertjan Zuur.

Hierbij een greep uit de onderwerpen die de afgelopen tijd in de 
Provinciale Staten van Drenthe aan de orde kwamen en die ook 
de gemeente Coevorden soms meer en soms minder raken:

Landbouw en stikstof
De problematiek hieromtrent houdt in de eerste plaats onze agra-
riërs al lang, veel te lang, bezig. Vanuit onze fractie, maar ook op 
en vanuit het provinciehuis vindt voortdurend actief overleg over de 

ontwikkelingen plaats. Zowel met de landbouwsector als met onze partijleden in 
Den Haag zijn korte lijntjes. Er wordt problematiek ingebracht, commentaar gege-
ven, besluitvorming voorbereid en beïnvloed waar nodig, etc. Met de CDA gedepu-
teerde Henk Jumelet op de bok, speelt Drenthe bij deze brede discussie een pro-
minente rol. Beoogd is een gebiedsgerichte aanpak, zodat cowboy-praktijken met 
het opkopen van landbouwbedrijven niet meer voorkomen. En zodat ruimte wordt 
gecreëerd voor een veranderend landbouwbeleid en maatwerk voor de bouw- en 
transportsector.

Drentse Duitslandagenda
Om zoveel mogelijk ook de internationale kansen te benutten, is in deze agenda 
een scala aan activiteiten opgenomen om de samenwerking op diverse gebieden 
met Duitsland verder te verstevigen. Dit loopt uiteen van het gemakkelijker grens-
overschrijdend kunnen werken en studeren via samenwerking in de zorg (juist nu 
in deze Corona-tijd) tot het gezamenlijk bevorderen van de aanleg van de Neder-
saksenlijn om zo de lijn Emmen-Rheine te verbinden met Stadskanaal en verder. 
En vooral voor de omgeving van Coevorden, waarvan wanneer je er een cirkel om 
tekent de helft in Duitsland ligt, is dit heel belangrijk.

N34
Al lang wordt gesproken over het verder verkeersveilig maken van de N34, al dan 
niet gecombineerd met de rotonde van Gieten. De meningen voor al dan niet ge-
deeltelijke verdubbeling, fly-overs, andere verkeersmaatregelen, etc. liggen ver uit-
een, zo bleek ook bij een avondvullende inspreekbijeenkomst. Er is in het kader 
van de nog op te stellen Milieu Effect Rapportage een overzicht vastgesteld van 
te onderzoeken opties, waarbij de CDA-fractie aandacht heeft gevraagd voor het 
meenemen van alle mogelijke opties, maar ook om snel eventuele minder ingrij-
pende maar wel zinvolle veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit wordt momenteel 
onderzocht.

Energietransitie
Dat is een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp. Want op dit gebied zijn 
de uitdagingen groot. Zo is eerder uit de Investeringsagenda Plus (een pot geld 
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Vanuit de Provinciale Staten 
Door Gertjan Zuur. 

Hierbij een greep uit de onderwerpen die de afgelo-
pen tijd in de Provinciale Staten van Drenthe aan de 
orde kwamen en die ook de gemeente Coevorden 
soms meer en soms minder raken: 
 
Landbouw en stikstof 

De problematiek hieromtrent houdt in de eerste plaats onze agrariërs 
al lang, veel te lang, bezig. Vanuit onze fractie, maar ook op en vanuit 
het provinciehuis vindt voortdurend actief overleg over de ontwikke-
lingen plaats. Zowel met de landbouwsector als met onze partijleden in 
Den Haag zijn korte lijntjes. Er wordt problematiek ingebracht, com-
mentaar gegeven, besluitvorming voorbereid en beïnvloed waar nodig, 
etc. Met de CDA gedeputeerde Henk Jumelet op de bok, speelt Dren-
the bij deze brede discussie een prominente rol. Beoogd is een ge-
biedsgerichte aanpak, zodat cowboy-praktijken met het opkopen van 
landbouwbedrijven niet meer voorkomen. En zodat ruimte wordt ge-
creëerd voor een veranderend landbouwbeleid en maatwerk voor de 
bouw- en transportsector. 
 
Drentse Duitslandagenda 
Om zoveel mogelijk ook de internationale kansen te benutten, is in 
deze agenda een scala aan activiteiten opgenomen om de samenwer-
king op diverse gebieden met Duitsland verder te verstevigen. Dit loopt 
uiteen van het gemakkelijker grensoverschrijdend kunnen werken en 
studeren via samenwerking in de zorg (juist nu in deze Corona-tijd) tot 
het gezamenlijk bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn om 
zo de lijn Emmen-Rheine te verbinden met Stadskanaal en verder. En 
vooral voor de omgeving van Coevorden, waarvan wanneer je er een 
cirkel om tekent de helft in Duitsland ligt, is dit heel belangrijk. 
 
N34 
Al lang wordt gesproken over het verder verkeersveilig maken van de 
N34, al dan niet gecombineerd met de rotonde van Gieten. De menin-
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met 63 miljoen bestemd voor incidentele uitgaven in deze bestuursperiode) maar 
liefst 9 miljoen hiervoor gereserveerd. Hiervan is ruim 5,5 miljoen reeds met plan-
nen onderbouwd. En medio februari werd in dit kader gesproken over een voorstel 
voor het voorlopig maximeren van de hoeveelheid zon op land, waarvoor ook onze 
CDA-fractie eerder meerder keren aandacht voor had gevraagd. Probeer eerst zo-
veel mogelijk de daken hiervoor te benutten, en gebruik vervolgens pas eerst voor 
landbouw ongeschikte of minder geschikte grond hiervoor. Dit voorstel is samen 
met de Drentse gemeenten is opgesteld en is gebaseerd is op de eerder door 
de gemeenten aangegeven maximale bijdrage aan de Regionale Energiestrate-
gie (RES). Tevens werd een Handreiking Participatie besproken. Daarin wordt be-
noemd wat verwacht wordt van initiatiefnemers van zonne- en windparken. Helaas 
ontbreken wettelijke regels en bevoegdheden om participatie af te dwingen, van-
daar dat is gekozen voor een handreiking.

Investeren in steden
Via de eerder gememoreerde Investeringsagenda is ook geld (14,4 miljoen) be-
schikbaar gesteld om de grotere plaatsen in Drenthe te helpen (bijv. met co-finan-
ciering) de binnenstad toekomstbestendig te maken en een goede en beoogde 
regiofunctie te vervullen. Gedacht moet worden aan Hoogeveen, Emmen, Meppel 
en Assen (ook wel HEMA-gemeenten genoemd). Maar ook voor andere grotere 
plaatsen is geld gereserveerd, waaronder voor Coevorden (samen met Roden en 
Beilen, ook wel ROBECO-gemeenten genoemd, 3,1 mio). Bij de behandeling van 
deze voorstellen vond een unieke inspraak plaats door de burgemeester van Coe-
vorden, dhr. Bert Bouwmeester. Hij benadrukte het belang van Coevorden en de 
ontwikkelingen die daar de komende tijd zijn voorzien. Onze fractie heeft hier posi-
tief op gereageerd en hoorde ook van de gedeputeerde dat met de eerder genoem-
de voorstellen de portemonnee niet ‘op slot’ zit. De provincie wil graag actief blijven 
aangesloten op deze ontwikkelingen en onderkende het belang daarvan voor de 
bijzondere positie van Coevorden en omgeving. Verwezen werd naar eerder geda-
ne investeringen, ook deels door het Rijk die van Coevorden inmiddels weer wat 
moois, ook economisch, hebben gemaakt.

En dan nog even dit
De afdeling CDA Drenthe heeft gekozen voor het aanvullen van de landelijke lijst 
voor de 2e Kamerverkiezingen met CDA-ers uit onze provincie. Zij staan vanaf 
plek 52 op de zogenaamde ‘staartlijst’. Daaronder bevinden zich ook een aantal 
CDA-statenleden. Zo bent u zelfs bij de parlementsverkiezingen op 15, 16 of 17 
maart in de unieke gelegenheid om te stemmen op een Drentse CDA-prominent. 
En zoekt u het helemaal ‘dicht bij huis’ dan adviseer ik u om te stemmen op een 
inwoner van Coevorden op plek 54.

Gertjan Zuur
Statenlid Provincie Drenthe 
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Vanuit de Tweede Kamer
Door Agnes Mulder

Lieve CDA vrienden, 
In mijn vorige bericht heb ik u verteld dat mijn vader in een gesloten 
inrichting in Coevorden woont vanwege zijn dementie. Helaas heb ik 
hem door Corona al een tijd niet kunnen zien. Het goede nieuws is 
gelukkig dat hij zijn tweede vaccinatie krijgt en dat stemt mij hoopvol. 
Ik hoop dat we allen snel de vaccinatie krijgen en er weer wat meer 
ruimte komt voor onze samenleving.

Reces in Den Haag
Op papier is het reces begonnen in Den Haag. In de werkelijkheid zijn er nog coro-
na- en andere debatten gaande. Zelf heb ik nog een debat over de Wet versterken 
Groningen op de agenda staan. We hebben gesproken over de manier waarop wij 
vinden dat de inwoners in Groningen recht moet worden gedaan. Het is goed om te 
zien hoe snel de gaswinning voor de veiligheid inmiddels wordt teruggebracht. Wat 
wel steekt is dat de snelheid waarmee de gaswinning wordt teruggebracht in schril 
contrast staat met de snelheid waarmee de inwoners geholpen worden. De wet zou 
het probleem van het mandaat van de Nationaal Coördinator Groningen zodanig 
moeten verruimen dat hij met zijn organisatie alles kan doen wat nodig is om de 
problemen voor de woningeigenaren te kunnen oplossen. 

Campagne
Ondertussen is de campagne ook volop aan de gang en dat doe ik in Drenthe sa-
men met Eline Vedder uit Ruinerwold. Misschien heeft u ons al wel zien staan op 
één van de CDA weideborden? Of misschien was u wel aanwezig bij de digitale 
CDJA  bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn er vele vragen aan ons gesteld 
en hoorden we dat mensen positief zijn over onze gezamenlijke campagne. Een 
mooie vraag ging over onze drijfveren. Vanuit mijn opleiding voor dienend leider-
schap vind ik dat de overheid meer vertrouwen moet geven aan haar inwoners en 
dat onze inwoners recht moet worden gedaan. Mijn zoektocht naar gerechtigheid 
komt uit Mattheus waarin staat “Maak u geen zorgen om de dag van morgen zoek 
eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven 
worden”. Ik merk dat ik bij onrecht in de actiestand kom. Ik ben dankbaar dat ik 
namens het CDA en dus van u de kans heb gekregen om vanuit onze mooie pro-
vincie Drenthe in Den Haag aan de slag mogen gaan. Om onrecht aan te kunnen 
pakken en kansen voor onze regio te verzilveren. Drenthe staat niet automatisch op 
de agenda in Den Haag. Onrecht wordt op dit moment heel sterk gevoeld door de 
horeca en onze middenstanders. Laten we hen steunen met onze aankopen en niet 
vergeten dat zij de sinterklaasintochten en voetbalclubs sponsoren en jeu geven 
aan onze winkelcentra. Wij kunnen hen en onszelf helpen door ons aan de basis-
regels te houden. Handen wassen en 1,5 meter afstand houden. Als we dat doen  14 

Den Haag in Coronatijd 
 

Door Agnes Mulder. 

Lieve vrienden,  
Na een indrukwekkende 4 mei herdenking op de 
Dam schrijf ik u. Onze vrijheid en ons leven zijn 
kostbaar. “Alles van waarde is weerloos” schreef 
Lucebert al. En vrienden, ik bid dat het u goed 

gaat. Corona grijpt voor velen diep in in onze levens, zo ook in mijn 
eigen familie. Gelukkig hebben we voor zover we weten geen corona 
gehad. Het effect van deze ziekte treft ons wel en dan denk ik aan mijn 
vader. Afgelopen week was ik nog in het mooie Coevorden. Mijn vader 
woont alweer twee jaar in het Aleida Kramer op een gesloten afdeling 
in verband met dementie. De laatste keer dat ik hem zag en nog kon 
aanraken was medio maart. Veel lieve mensen zorgen heel fijn en lief-
devol voor mijn vader en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Met een 
raam tussen ons in, via een microfoon en een speaker kon ik na weken 
weer een redelijk normaal gesprek met mijn vader voeren. Ik kan u 
vertellen dat het één van mijn mooiste momenten van de afgelopen 
weken was. Dat soort momenten gun ik u ook met de mensen die u lief 
zijn. Het zijn voor ons allen bizarre tijden waarin veel van ons gevraagd 
wordt. Ik heb eindeloos veel respect voor al die mensen die onze sa-
menleving draaiende houden.   
 
Den Haag in Coronatijd 
Ondertussen gaan ook de werkzaamheden in de Tweede Kamer, zo 
goed en kwaad als het kan, door. Voor de plenaire Corona-debatten 
dienen er voldoende leden van de Tweede Kamer in Den Haag aanwe-
zig te zijn om het debat van start te kunnen laten gaan. Ook ik word om 
die reden af en toe in Den Haag verwacht. Ook het voorzitterschap van 
de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat maakt dat ik af en toe 
in Den Haag moet zijn. We hebben medio mei weer het eerste debat 
van deze commissie dat ik, als alles goed blijft gaan, mag voorzitten. 
Het is een zoektocht naar een nieuwe balans waarbij ook wij als kamer-
leden zo veel mogelijk thuis werken om verspreiding van deze vreselij-
ke ziekte te voorkomen. Het werken vanuit huis was wel even wennen. 
Aan de ene kant heel fijn omdat ik door het werk in de Tweede Kamer 
anders niet zoveel thuis kan zijn en ik nu juist thuis moet zijn. Dagelijks 
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kan er weer veel meer en dat is nodig anders hebben we straks geen winkels meer. 

Waterstof en Werkgelegenheid
Een voorbeeld van een mooie kans voor onze regio gaat over waterstof. 
Het afgelopen jaar heb ik voor de zomer een motie ingediend over de kansen voor 
waterstof in Noord Nederland voor werkgelegenheid voor onze gezinnen en bedrij-
ven. Het dichtdraaien van de gaskraan (wat voor de veiligheid van de Groningers 
echt moet) kost ons in Noord Nederland 20 duizend banen. Dat is heel fors. De 
motie helpt ons om ruim 300 miljoen Euro uit het Europese transitiefonds (JTF) te 
ontvangen. Dat levert voor Zuid Oost Drenthe zeker kansen en dus werkgelegen-
heid op. 

Graag zet ik mij de komende jaren weer met uw steun en passie in voor onze regio 
in Den Haag. Wilt u mij daarbij helpen, dan vraag ik om uw vertrouwen bij de ver-
kiezingen op 17 maart. Stem Agnes Mulder nummer 8!

Een lieve groet uut Assen Agnes Mulder
agnes.mulder@tweedekamer.nl

 22 

Nieuwsbrief Drentse campagne  

Beste CDA leden van Drenthe, 

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 is 
nu echt van start gegaan! Naast onze lijsttrekker Wopke Hoekstra zijn 
ook onze Drentse kandidaten Agnes Mulder (#8) en Eline Vedder (#23) 
op veel plaatsen (vooral digitaal zichtbaar). De komende vier weken 
ontvangt u van het campagneteam op zaterdag deze campagnemail 
met leuke filmpjes, foto’s en uitnodigingen van en voor events m.b.t. 
de campagne. Veel plezier er mee! 

Het campagneteam bestaat uit Marcel Huisman (campagneleider), 
Alina Klapwijk, Annette Jansen-Brandsema, Tiddo Mendelts, Koert Dek-
ker, Lennaert Rolloos, Henk Middendorp en Tom Scheepstra. 

De campagne is begonnen! 
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Nieuwsbrief Drentse campagne 
Beste CDA leden van Drenthe,
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 is nu echt van 
start gegaan! Naast onze lijsttrekker Wopke Hoekstra zijn ook onze Drentse kan-
didaten Agnes Mulder (#8) en Eline Vedder (#23) op veel plaatsen (vooral digitaal 
zichtbaar). De komende vier weken ontvangt u van het campagneteam op zaterdag 
deze campagnemail met leuke filmpjes, foto’s en uitnodigingen van en voor events 
m.b.t. de campagne. Veel plezier er mee! 

Het campagneteam bestaat uit Marcel Huisman (campagneleider), Alina Klapwijk, 
Annette Jansen-Brandsema, Tiddo Mendelts, Koert Dekker, Lennaert Rolloos, 
Henk Middendorp en Tom Scheepstra.

De campagne is begonnen!
Agnes en Eline hebben het eerste weidebord onthuld aan de A28 in de sneeuw! 
Er is ook een spontane video van gemaakt die zeker de moeite waard is om te 
bekijken!

18 januari: Online bijeenkomst met Agnes Mulder en Eline Vedder van het 
Seniorenplatform van CDA-Senioren- Drenthe.

24 februari: Online bijeenkomst met Agnes Mulder en Eline Vedder
Op 24 februari organiseerde het CDJA Drenthe een online bijeenkomst.

Wopke Hoekstra IN Drenthe

Wopke Hoekstra bracht 18 februari jl. een bezoek aan de boerderij van Eline Ved-
der. Eline: ‘‘Hebben wij dan zo’n bijzondere boerderij? Nee, maar samen met alle 
andere voedselmakers vormen wij een enorm duurzame en innovatieve agrarische 
sector, die het verdient om gezien te worden!’
Samenvatting en actualisering door redactie.

Vanuit het Europees Parlement
De blik vooruit
Door Esther de Lange

Met het nieuwe kalenderjaar werd het weer tijd om het oude jaar 
af te sluiten en de blik vooruit te werpen. Soms letterlijk: er is een 
Brexit-akkoord, er is een Europese meerjarenbegroting en met de 
goedkeuring van de eerste coronavaccins is er ook bij de aanpak 
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probeer ik 8000 stappen te halen om fit te blijven Deze nieuwe ge-
woonte heb ik sinds vorig jaar zomer. Net als u probeer ik zo min moge-
lijk naar de supermarkt, de bakker en andere winkels te gaan. Wel hou 
ik zoveel mogelijk mijn traditionele ronde in stand langs de winkels 
waar ik anders ook naar toe ging. Zo probeer ik die winkels ook te be-
houden. Ik heb van wijze mensen in mijn leven de volgende leefregel 
meegekregen: koop elders niet wat je eigen plaats je biedt.  
Mijn verwachting is dat ik zelf vanaf mei ook weer debatten in Den 
Haag zal hebben. De onrustige ondergrond in Groningen en ook ont-
wikkelingen op het gebied van klimaat en energie verdienen het om 
besproken te worden en niet alleen schriftelijk te worden behandeld.  
 
Hoop 
De ontwikkelingen ten aanzien van een vaccin zijn hoopvol, net als de 
zoektocht naar medicijnen door bijvoorbeeld het Erasmus UMC met 
plasma en het Radboud UMC met onderzoek naar een tweetal medicij-
nen. Ik spreek de hoop uit dat deze lichtpuntjes misschien de druk op 
de Intensive Care afdelingen kunnen verlichten, waardoor we toch 
langzamerhand een aantal sectoren weer kunnen opstarten en we met 
beleid rustig en beheerst onze samenleving weer aan de praat krijgen. 
En mocht u de behoeft hebben om te mailen dan kan dat natuurlijk 
altijd.  
 
Een lieve groet uut Assen  
Agnes Mulder, Lid Tweede Kamer, CDA Fractie 
agnes.mulder@tweedekamer.nl 
 
 

Een crisis om lessen uit te trekken 
Door Esther de Lange 

 De coronacrisis brengt enerzijds heel wat leed met 
zich mee. We rouwen om mensenlevens die verloren 
gaan, en ook de lockdown-maatregelen wegen stil-
aan door. Anderzijds zien we ook hoe heel wat zorg-
verleners eindelijk de waardering krijgen die ze ver-
dienen. Daarnaast zijn er ook op het vlak van sa-

menwerking tussen Europese lidstaten, heel wat lessen te trekken.  
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van de pandemie weer licht aan de horizon. Dat betekent niet dat we klaar zijn met 
al die zaken - er blijven nog genoeg open eindjes over - maar de grootste stappen 
zijn gezet.

Bij de Brexit betekent dit bijvoorbeeld dat we nu kunnen gaan nadenken over onze 
toekomstige relatie met de Britten. De concrete uitwerking van die nieuwe relatie 
wordt nog een hele kluif, zowel praktisch als ideologisch, want ‘the devil is in the 
detail’, om het maar met een mooi Brits gezegde te stellen.

Maar de grootste prioriteit is na jarenlange onderhandelingen niet meer de Brexit. 
Ook in de EU is het alle hens aan dek voor het bestrijden van het coronavirus. 
Langzaam krijgen we het virus onder controle, mede dankzij maatregelen en de be-
schikbaarheid van steeds meer vaccins. Over die vaccins loopt de discussie regel-
matig hoog op. Belangrijk is om te onderstrepen dat je als Europese landen samen 
sterker staat. Al ruim voor corona moesten Nederlandse apotheken regelmatig nee 
verkopen aan hun klanten, omdat bepaalde medicamenten niet beschikbaar waren. 
De Nederlandse markt is niet de grootste en regelmatig werden grotere landen 
eerder bediend met medicatie. De CDA-delegatie steunt daarom de gezamenlijke 
inkoop van coronavaccins voor de hele EU door de Europese Commissie, bijge-
staan door experts uit de lidstaten. Natuurlijk loopt dat niet altijd helemaal perfect 
maar het betekende wel dat de Commissie met alle producenten van potentieel 
succesvolle vaccins al tijdens de ontwikkelingsfase aankoopafspraken kon maken. 
Onvoorziene situaties horen daarbij en een enkele farmaceut laat zich op het mo-
ment niet van zijn beste kant zien.  Vaak hoor ik ook de vergelijking met Israël dat 
vooroploopt in het vaccineren van zijn bevolking. Dat daarbij de medische gege-
vens van de gevaccineerde linea recta naar de farma-industrie gaan wordt er niet 
bij gezegd. Vanuit het Europees Parlement blijf ik de vaccinfabrikanten tegen het 
licht houden, zeker degene die dubbel spel lijken te spelen. Onze collega’s in de 
Kamer en het kabinet zorgen ervoor dat de Nederlandse vaccinatiestrategie steeds 
meer op stoom komt en blijven zich inzetten voor een gezond en veilig Nederland.

Er ligt voor ons allemaal een flinke opgave. Die kunnen we een stukje lichter maken 
vanaf 17 maart. Want met een sterk CDA zorgen we voor een sterker Nederland, 
dat nog beter uit deze crisis komt en weer vooruit durft te kijken. Daarom ga ik 
graag met jullie nu de komende - “Coronaproof” - campagne in. 

Of zoals onze lijsttrekker het zou zeggen: nu doorpakken!

Esther de Lange,

Lid van het Europees Parlement 
Delegatieleider van het CDA
Vicevoorzitter van de EVP-Fractie
Vicevoorzitter van de EVP

 28 

nen dragen. Samen met geëngageerde CDA'ers in de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en natuurlijk met Agnes Mulder in de Tweede Kamer 
ga ik hier vol goede moed mee aan de slag. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd! 

  

 

Esther de Lange, 
 Lid van het Europees Parlement  
Delegatieleider van het CDA 
Vicevoorzitter van de EVP-Fractie 
Vicevoorzitter van de EVP 
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 Coevorden

VERGADERSCHEMA 

BESTUURSVERGADERINGEN 2021 

Maandag 25 januari 2021  nieuwjaarsbijeenkomst CDA-Drenthe 
Maandag 18 januari 2021 Provinciaal Bestuur (Helma)
Maandag 27 januari 2021 Bestuur CDA-Coevorden 
Woensdag  3 maart 2021 Bestuur CDA-Coevorden
Maandag    15 maart 2021  Provinciaal Bestuur - Tineke 
Woensdag   17 maart 2021 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER
Maandag  29 maart 2021  ALV CDA-Drenthe
Woensdag  14 april 2021  -Bestuur CDA-Coevorden
Dinsdag  22 april 2021  ALV CDA-Coevorden
Maandag  10 mei 2021  Provinciaal Bestuur - Helma
Maandag  17 mei 2021  Bestuur CDA-Coevorden
Donderdag en vrijdag 21-22 mei  CDJA CONGRES 40 jarig bestaan CDJA 
  (in Drenthe)
Woensdag  23 juni 2021??
Woensdag 8 september 2021  Bestuur CDA-Coevorden
Maandag   13 september 2021  Provinciaal Bestuur - Tineke
Woensdag  20 oktober 2021  Bestuur CDA-Coevorden    
Maandag 15 november 2021  ALV CDA Drenthe
Maandag  22 november 2021 ALV CDA Coevorden
Woensdag  8 december 201  Bestuur CDA-Coevorden 
Maandag 13 december 2021  Provinciaal Bestuur - Tineke 
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Redactie ledencontactblad 
R. Frensen   
Aelderstraat 56    
7854 RS Aalden 
T: 0591-371743 
E: roelof.frensen@planet.nl 

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

G. Zuur 
Tramakker 20 
7861 AW Oosterhesselen 
T: 0524-582071 
E: g.zuur@drentsparlement.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   
 
 Wilma Visser, Fractieondersteuning. 
 Brinkmaten 24, 7854 TK Aalden 
 E-mail: wvisser@raadcoevorden.nl 
 
  
Website :  https://www.cda.nl/drenthe/coevorden/  (Karin Heeling- Uenk) 
Facebook:  CDA Coevorden@CDACOEVORDEN  (Sandra Katerberg) 
Twitter:  CDA Coevorden@CDACOEVORDEN  (CDA-Fractie) 

 

Van de redactie 
Het volgende ledencontactblad verschijnt in september 2020 
Kopij inleveren voor 1 september bij de redactie.  

Redactie ledencontactblad
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Aelderstraat 56   
7854 RS Aalden
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E: roelof.frensen@planet.nl
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Mr. Cassastraat 17
7751 EC Dalen
T: 0524-552861
E: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl

G. Zuur
Tramakker 20
7861 AW Oosterhesselen
T: 0524-582071
E: g.zuur@drentsparlement.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  

	 Wilma	Visser,	Fractieondersteuning.
	 Brinkmaten	24,	7854	TK	Aalden
	 E-mail:	wvisser@raadcoevorden.nl

 
Website	:		 https://www.cda.nl/drenthe/coevorden/		(Karin	Heeling-Uenk)
Facebook:		 CDACoevorden@CDACOEVORDEN		(Sandra	Katerberg)
Twitter:		 CDACoevorden@CDACOEVORDEN		(CDA-Fractie)

Van de redactie
Het volgende ledencontactblad verschijnt in juni 2021

Kopij inleveren voor 1 juni bij de redactie. 


