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Coevorden

Van de voorzitter 
Beste leden,

Het kabinet is bij monde van de minister-president Mark Rutte en onze 
vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, afgelo-
pen woensdag met het spoorboekje gekomen om de corona-maatrege-
len weer te versoepelen. Als ik naar mijn eigen haardos kijk, komt dat 
mooi op tijd.

Als wandelaar kunnen we straks onze wekelijkse tocht weer afsluiten met een kopje 
koffie op een terrasje en de afhaalactiviteiten bij onze plaatselijke restaurants kunnen 
geleidelijk aan weer overgaan naar een normaal bezoek. Geluid van spelende kinderen 
op het schoolplein zal weer klinken.

Het schrijnende leed in onze verzorgingshuizen en verpleegklinieken is helaas nog bij 
ons. De eerste experimenten om dat te versoepelen zijn aangekondigd. Alom wordt nu 
gelukkig dit probleem in praatprogramma’s op TV aangesneden. Het sterftecijfer in som-
mige instellingen was dramatisch terwijl andere, mogelijk door goed beleid, hier vrij 
van zijn gebleven. Ook in mijn eigen familiekring werd een oude dame van over de 100 
afgesloten van bezoek en we zjn bang dat het voorgoed zal zijn.

Al met al zijn we er hier in het noorden redelijk gespaard gebleven voor de effecten van 
het virus. Met de verborgen problemen, door uitstel van medische zorg, zijn we echter 
wel geconfronteerd en de gevolgen daarvan zullen in de komende tijd blijken. Laten we 
hopen dat het meevalt.

Al met al een nogal confronterend begin van 2020, waarbij onze kwetsbaarheden plot-
seling duidelijk werden. Reeds bij de stikstofcrisis werd gesteld dat niet alles mogelijk 
was, nu stond onze samenleving bijna stil. De rekening van de economische koude lente 
komt eraan.
Veel goede initiatieven om het leven voor elkaar draagbaar te maken werden in de afge-
lopen tijd ontplooid. We mogen hopen op diezelfde mentaliteit om ook onze bedrijfsacti-
viteiten weer te stimuleren.

Ik wens u een goede zomer toe, zij het met een aangepaste agenda.

Rob van der Kwast
Voorzitter
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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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Bij deze uitgave
Er valt niet aan te ontkomen dat het overgrote deel van deze editie in het teken staat 
van de Corona-crisis. Ook onze CDA-afvaardiging in de 2e Kamer en in het Europees 
Parlement werden uitgenodigd om daar over te berichten. Een persoonlijke visie in dit 
verband hoort hier ook in thuis. 

Bestuurlijk loopt het echter ook door en zo vindt u o.a. een oproep van onze fractievoor-
zitter en bestuur om vrienden van het CDA te herkennen in onze kennissenkring en is er 
een bericht van de CDA-fractie in waterschap.

Tenslotte verwijzen wij graag naar het katern van CDA-Drenthe dat u als lid is toege-
stuurd, waarin de lopende zaken zoals de stikstofcrisis, de bespreking van het CDA ge-
dachtegoed in “Zij aan zij” en het aandachtspunt van de ziekenhuiszorg worden toege-
licht.

Ook de uitslag over de ledenraadpleging Glocalisering is met u gedeeld per email en 
geeft interessante leesstof.

De Redactie

Van de bestuurstafel
Het jaar 2020 begon goed en voorspoedig, maar het is niemand ontgaan 
dat wij nu in een hele bijzondere tijd zijn aanbeland. Wij konden gaan en 
staan waar wij wilden , konden gewoon bij elkaar komen en vergaderen. 
Dat is even over, het hoeft geen betoog dat het goede en voorspoedige 
er voorlopig wel even af is. 

Een aantal van ons hebben de nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari nog bijgewoond. Onze 
eerste bestuursvergadering werd gehouden op 20 januari, daarna hebben wij er nog 
één vergadering gehad op 9 maart. Dat was de laatste vergadering waarbij wij fysiek 
aanwezig konden zijn. Sinds 16 maart 2020 werden wij geconfronteerd met de beper-
kingen door het kabinet ons opgelegd om verdere verspreiding van het Covid-19 virus 
te voorkomen of in ieder geval te beperken. Onze vergaderingen worden nu digitaal 
via “video-vergaderen” gehouden. Dat is even wennen, maar gelukkig hebben wij deze 
mogelijkheid. 

Op 25 maart heeft onze voorzitter Rob van de Kwast het initiatief genomen om een tele-
fonische vergaderronde te houden als test voor onze geplande vergadering van 15 april. 
Deze test is geslaagd en op 15 april zijn wij van start gegaan. Alle activiteiten en werk-
bezoeken liggen sindsdien stil. Op 22 april hadden wij onze voorjaarsledenvergadering 
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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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gepland maar deze kon dus ook niet doorgaan. Daarom hebben wij aan alle leden een 
brief verzonden om toch in contact te blijven.

Toch moeten wij beginnen met de voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezing die 
volgend jaar op 17 maart 2021 zal worden gehouden. Ons Provinciaal Bestuur heeft alle 
afdelingen gepolst of er namens hun afdeling iemand naar voren kan worden geschoven 
die men geschikt acht voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Namens CDA-Coe-
vorden hebben wij geen kandidaat voorgedragen. Het bestuur gaat akkoord met het 
voorstel van het provinciaal bestuur om ons zittend kamerlid Agnes Mulder voor een 3e 
termijn te kandideren.

Iedereen is echter vrij om te solliciteren, wat tot uiterlijk 22 mei mogelijk is. Tussen 
29 oktober en 13 november moeten wij als afdeling een algemene ledenvergadering 
organiseren, waar de advieskandidatenlijst en de amendementen op het verkiezings-
programma moeten worden vastgesteld. De uitkomst moet uiterlijk 11 november 2020 
bij het provinciaal bestuur binnen zijn. Op 16 november zal CDA-Drenthe in vergadering 
bijeenkomen waarin zowel de kandidatenlijst als de amendementen worden besproken 
en vastgesteld. Daarna wordt op 12 december dan het verkiezingscongres gehouden. 

Onze algemene ledenvergadering staat gepland voor 9 november 2020 in Zaal Cornelis 
in Dalen. Ik hoop dat deze op de normale manier doorgang kan vinden. Zo niet dan moe-
ten wij nadenken over een alternatieve vergaderwijze. 

Namens het bestuur wens ik u de komende tijd veel sterkte en spreek ik de hoop uit 
dat wij binnen afzienbare tijd weer als normale samenleving kunnen functioneren. Blijf 
gezond en pas op elkaar.

Tineke Kiers, secretaris CDA-Coevorden

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 gepro-

beerd toch contact te leggen tussen bewoners en hun naasten. Soms op een heel crea-
tieve 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 
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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, 



7

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 
ieder 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 familie, 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 
gedeelde interesse. En dáár ligt de essentie van ons “mens-zijn”. Het delen 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 gebeurtenissen zoals ver-
jaardagen, trouwdagen, de geboorte van een kind, kunnen niet of nauwelijks gevierd 
worden. De vreugde van het samen vieren wordt ons ontnomen. We sturen massaal 
bloemen, kaartjes en appjes. Of zoals iemand tegen mij zei bij de verjaardag van zijn 
vrouw: “We hebben wel vijf bloemisten aan de deur gehad, maar het huis was leeg”. Of 
familie die door het raam de nieuwe wereldburger mag bewonderen. Enerzijds fijn dat 
dit nog kan maar aan de andere kant wil je zo graag dichterbij zijn. 

Daarnaast horen we over hartverscheurende taferelen aan een sterfbed. Als iemand 
corona heeft mag er niemand bij zijn en moet die persoon in eenzaamheid overlijden. En 
bij een afscheid mag maar een beperkt aantal mensen zijn en veelal is het afscheid veel 
anders dan de nabestaanden zouden willen. Waar je bij een feestelijke gebeurtenis dit 
later vaak nog wel dunnetjes kunt overdoen, is dit bij een afscheid niet zo. 

Om er maar een Bijbelse term bij te halen, we worden als samenleving beproefd. Ons 
fundament vertoont barsten. Die barsten hebben onderhoud nodig zodat het weer een 
stevig, duurzaam fundament wordt. Met de schouders eronder, zij aan zij (een bekende 
CDA term) werken we toe naar een nieuwe “anderhalve meter” samenleving. En bij dat 
repareren hebben we iedereen nodig, niemand uitgezonderd. Dat zal lang niet altijd ge-
makkelijk zijn om vol te houden maar als we daadwerkelijk contact met elkaar houden 
en niet loslaten, gaat het ons lukken! 

Helma Morskieft
Bestuurslid CDA-Coevorden

info@deknoef.nl
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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 
begrijp 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, van-
uit 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 waardevol. Door de gesprekken die wij als 
raadsleden met leden voeren, kunnen 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 ‘vrien-
den’ mee willen zijn. We hebben daarom 
een kaartje laten drukken, dat we gaan 
verspreiden onder mensen waarvan 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 werken als fractie daarvoor graag sa-
men met u/jou/jullie en onze toekomstige vrienden! Heeft u een tip voor iemand die we 
een kaartje kunnen sturen, laat het dan weten via skaterberg@raadcoevorden.nl. 

Met een vriendelijke groet,
  
 

Sandra Katerberg - Loman 
Fractievoorzitter CDA Coevorden
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Fractie-secretaris: een ervaring op zich
Door Wilma Visser

Tsja,.. en dan krijg je een mailtje met de vraag of ik mijn ervaringen als fractiesecretaris 
met u wil delen.

Vorig jaar maart werd ik door Sandra Katerberg gevraagd of ik de fractievergadering 
wel wilde notuleren. Daar heb ik wel eerst over na moeten denken. 

Fractievergadering, CDA, politiek. De enige keren dat ik me verdiepte in de politiek, was 
rond de tijd dat er gestemd moest worden. Wie staat waar, wat vind ik belangrijk en hoe 
doet de partij het met de dingen die ik belangrijk vind.

En dan nu fractievergaderingen notuleren? Na enig nadenken heb ik toch toegestemd, 
met de gedachte dat ik er altijd wat van kan opsteken. Zo ben ik dus in april begonnen 
met het bijwonen van een vergadering en daarna in mei de 1e fractievergadering ge-
notuleerd. De fractie bestaat uit een fijn groepje mensen, met soms wisselende ideeën, 
maar toch weer op één lijn uitkomend. Iedereen doet zijn/haar zegje. Ook ik mag zeggen 
wat ik ervan vind, meestal luister ik en dat is ook net zo gemakkelijk als je alles goed 
genotuleerd wilt hebben.

Zo langzamerhand begin ik de samenhang te begrijpen; van fractievergadering naar 
commissievergadering en raadsvergadering. Thuis luister en kijk ik dan mee hoe het er 
in de commissie- en raadsvergaderingen aan toe gaat. Ook de afkortingen van de ver-
schillende commissies en sub-groepjes begin ik te leren.

Zo ben ik weer een ervaring rijker geworden en heb ik afgelopen jaar vernomen hoe het 
CDA zich inzet voor haar inwoners in de gemeente Coevorden. 

Ook voor komend jaar wil ik me blijven inzetten als fractiesecretaris.

Hartelijke groet,
Wilma Visser
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Bijdrage van de CDA fractie
in het waterschap Veltstromen
Door Freek Ensink

We zijn nu ongeveer 1 jaar als nieuwgekozen bestuur in functie. Vorig 
jaar hebben we na de verkiezingen een bestuursakkoord afgesproken, 
dat bijna door het gehele bestuur is aangenomen.
Vervolgens is er een nieuw Dagelijks Bestuur gevormd en bestaat uit 
de fracties Water Natuurlijk, CDA , Algemene Waterschaps Partij en de 
fractie Bedrijven. 

Daarna hebben we als geheel Algemeen Bestuur een discussie gevoerd op welke wijze 
wij meer invloed op de besluitvorming kunnen krijgen. Het resultaat is dat we net als de 
gemeenteraad meer zogenaamd duaal willen vergaderen. Dat betekent concreet dat we 
agenda commissie hebben ingesteld, waarin alle fractievoorzitters zijn vertegenwoor-
digd. Eveneens is een lid van het Algemeen Bestuur voorzitter van de commissies.

Inhoudelijk hebben we in november de begroting voor het jaar 2020 vastgesteld. Daarin 
zijn nog geen grote wijzigingen in het beleid opgenomen. We houden vast aan de in het 
bestuursakkoord afgesproken beperkte lastenstijging. Wel zijn we op dit moment bezig 
met een grote discussie over de vergroening van het waterschapswerk. Het gaat hierbij 
om b.v. het maaibeleid, vooral in het voorjaar; het moderniseren van de rioolwaterzuive-
ringen en het meer energieneutraal maken van alle installaties. Recent hebben we nog 
een extra krediet beschikbaar gesteld voor de afronding van de bouw van de Energie 
fabriek te Hengelo. Ook het beleid Beheer op orde heeft veel aandacht van het Algemeen 
Bestuur.
Op de zuiveringsinstallatie te Hengelo wordt een extra biovergister gebouwd met als 
doel: Het na-zuiveren van het riool slib van alle rioolzuiveringsinstallaties van het ge-
hele waterschap Vechtstromen. Dit proces gaar veel meer biogas/energie opleveren 
en het zorgt er voor dat er beduidend minder tonnen rioolslib naar de Slibverwerking 
Noord Brabant te Moerdijk moet worden afgevoerd.
Ook hebben we in het bestuursakkoord afgesproken: het bevorderen van de biodiversi-
teit in al onze watersystemen. Als voorbeeld kan genoemd worden het realiseren van 
het project: Het Nieuwe Drostendiep.

Tot slot: Ook als waterschap Vechtstromen zijn we behoorlijk getroffen door de coro-
na-crisis. We vergaderen momenteel zo weinig als mogelijk en alles gaat digitaal. Dat 
is nog wel flink wennen. Immers, vergaderen over een groot thema als bv. De voor-
jaarsnota is toch lastig om dit allemaal via de computer te doen. Laten we hopen dat we 
binnenkort toch weer op een redelijk normale wijze bij elkaar kunnen komen!

Freek Ensink - Lid CDA-fractie waterschap Vechtstromen

 12 
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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 
liefdevol 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 momen-
ten 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 samenleving 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 Twee-
de Kamer in Den Haag aanwezig 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 kamerleden zo veel mogelijk thuis werken om verspreiding van deze vre-
selijke 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 probeer ik 8000 stappen te halen om fit te 
blijven Deze nieuwe gewoonte heb ik sinds vorig jaar zomer. Net als u probeer ik zo min 
mogelijk 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 behouden. 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 ontwikkelingen op het gebied van klimaat 
en energie verdienen het om besproken te worden en niet alleen schriftelijk te worden 
behandeld. 
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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 medicijnen. Ik spreek de hoop uit dat deze lichtpuntjes mis-
schien 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 rou-
wen om mensenlevens die verloren gaan, en ook de lockdown-maatre-
gelen wegen stilaan door. Anderzijds zien we ook hoe heel wat zorgver-
leners eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. Daarnaast zijn 
er ook op het vlak van samenwerking tussen Europese lidstaten, heel 
wat lessen te trekken. 

De Europese lidstaten gingen aanvankelijk elk hun eigen gang. Al medio 
februari waarschuwde ik hier samen met mijn Duitse fractievoorzitter en een Italiaanse 
collega voor: landen zullen benadrukken dat zorg een nationale aangelegenheid is, aan-
geven dat ze bereid zijn om te coördineren, maar de blik zal veelal niet verder reiken 
dan de eigen landsgrens. Begrijpelijk misschien, want in een ongekende crisis als deze 
heb je je handen vol aan je eigen land. Maar wenselijk is het niet. Zeker niet voor een 
land als Nederland.

Overheden begonnen lukraak hun grenzen te sluiten. Dit leidde tot ellenlange files aan 
grensovergangen in Europa, vrachtwagenchauffeurs die uren en dagen stonden te wach-
ten met voedsel of medisch materiaal, alsook tal van gestrande reizigers. En niet alleen 
in de warenhuizen werd er als een gek toiletpapier gehamsterd, maar ook lidstaten 
begonnen halsstarrig medisch materiaal bij zich te houden, ook wanneer er nog ruimte 
was om landen met grote tekorten te helpen. Op veel van deze punten heeft de Europese 
Commissie in de tussentijd ingegrepen en kunnen goederen weer de grens over.

Daarnaast bleek ook de introductie van de lockdown-maatregelen soms een zootje on-
geregeld. Met alle gevolgen van dien: feestende Vlamingen in Brabant omdat in België 
de cafés al gesloten waren en in Nederland nog niet. Ook werd er op basis van dezelfde 
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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 
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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.  
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menwerking tussen Europese lidstaten, heel wat lessen te trekken.  
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wetenschappelijke informatie vanuit het Europees Centrum voor ziektepreventie en - be-
strijding (ECDC) over hoe kinderen het virus kunnen overdragen, vlak naast onze grens 
in Duitsland en Frankrijk beslist de scholen te sluiten, terwijl die in Nederland nog een 
tijd openbleven. Met tal van verontruste ouders tot gevolg.

Om ons heen beginnen Europese landen langzaamaan maatregelen te versoepelen. Ook 
bij de exit-strategie is samenwerking tussen lidstaten van groot belang. Hoe gaan we 
onze levens opnieuw hernemen? En hoe krijgen we de motor van onze economie op-
nieuw draaiende? Hoe kunnen we eerder gemaakte fouten daarbij vermijden? Inmiddels 
zien we opnieuw dat landen op basis van hetzelfde Europese advies ander beleid toepas-
sen; zo wordt het dragen van een mondkapje de norm in veel Europese landen maar in 
Nederland nog niet. Bij een volgende crisis zullen er dus standaardprotocollen moeten 
klaarliggen, bij gelijksoortige situaties horen ook gelijksoortige maatregelen. 

Ook zien we hoe er Europese mechanismen in werking komen, die moeten zorgen dat 
onze economie na deze pandemie terug kan floreren. Zo beslisten de Europese ministers 
van Financiën enkele weken geleden dat de Europese investeringsbank 200 miljard in 
levensvatbare Europese mkb’s zal pompen, om deze van werkkapitaal te voorzien, en te 
helpen het hoofd boven water te houden. Ook komen er 100 miljard Europese leningen 
om de nationale stelsels van arbeidstijdverkorting te ondersteunen. Want wanneer deze 
pandemie voorbij is, willen we dat onze mkb’s en onze banen er nog zijn. En dat er liefst 
eigenlijk ook nog een degelijke afzetmarkt is voor onze Nederlandse bedrijven. Aange-
zien 70% van onze Nederlandse export naar andere Europese lidstaten gaat, is het ook 
in ons eigen belang om Italiaans jobs, en Spaanse mkb’s te ondersteunen. Daarom is een 
Europese reactie zo cruciaal. Niet met blanco cheques maar wel met een geloofwaardige 
aanpak en instrumenten.

Dus laat ons kijken waar we tekortschoten, en deze herkansing met beide handen grij-
pen. Laat ons even de grote twistpunten links laten liggen, en kijken hoe we eendrachtig 
de broodnodige exit-strategie gaan opzetten. 

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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crisis zullen er dus standaardprotocollen moeten klaarliggen, bij gelijk-
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Europese leningen om de nationale stelsels van arbeidstijdverkorting te 
ondersteunen. Want wanneer deze pandemie voorbij is, willen we dat 
onze mkb’s en onze banen er nog zijn. En dat er liefst eigenlijk ook nog 
een degelijke afzetmarkt is voor onze Nederlandse bedrijven. Aange-
zien 70% van onze Nederlandse export naar andere Europese lidstaten 
gaat, is het ook in ons eigen belang om Italiaans jobs, en Spaanse mkb’s 
te ondersteunen. Daarom is een Europese reactie zo cruciaal. Niet met 
blanco cheques maar wel met een geloofwaardige aanpak en instru-
menten. 

Dus laat ons kijken waar we tekortschoten, en deze herkansing met 
beide handen grijpen. Laat ons even de grote twistpunten links laten 
liggen, en kijken hoe we eendrachtig de broodnodige exit-strategie 
gaan opzetten.  

 

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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Mededeling Van CDA-Drenthe 
Planning procedure Tweede Kamerverkiezingen 2021 

Activiteit Afd. 

 

 

Pro. Deadline bijzonderheden 

Voordragen TK kandi-
daten 

X X 18 mei 
2020 

Max 5 kandidaten via 
speciaal format 

Sollicitatieprocedure   1 mei tot 
22 mei 
2020 

 

Publicatie concept 
verkiezingsprogramma 

  28 okto-
ber 2020 

 

Bekendmaking advies- 
en groslijst. Verzending 
stembiljetten/processen 
verbaal 

  28 okto-
ber 2020 

 

ALV afdeling X  Tussen 29 
oktober 
en 13 
november 
2020 

Betreft stemmen ad-
vieskandidatenlijst. 
Behandeling verkie-
zingsprogramma 
amendementen. 

Indienen amendemen-
ten verkiezingspro-
gramma bij provincie 

X  Uiterlijk 11 
november 
2020 

 

ALV provincie  X Tussen 14 
en 21 
november 
2020 

Vastgesteld voor 
Drenthe: 16 novem-
ber 2020 

Indienen amendemen-
ten verkiezingspro-
gramma door provincie 
bij partijbureau 

 X Uiterlijk 23 
november 
2020 

 

  

Mededeling van CDA Drenthe
Planning procedure Tweede Kamerverkiezingen 2021
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Inleveren stemming 
advieskandidatenlijst 
door afdelingen 

X  30 no-
vember 
2020 

 

Verkiezingscongres   12 de-
cember 
2020 

 

 

De belangrijkste data: uiterlijke datum inleveren amendementen 
verkiezingsprogramma: 11 november en ALV CDA Drenthe: 16 no-
vember! 

 
Amendementen Statutenwijziging 
Ook is er in het kader van de partijvernieuwing een Statuten- en Reglemen-
tenwijziging voorzien.  
De voorgestelde statutenwijziging is te vinden op de website en onder deze 
link: https://www.cda.nl/contact/statutenwijziging/ 
Elk amendement dient van een toelichting te worden voorzien. Hiervoor 
dient u dit format downloaden. Deze amendementen dienen gestuurd te wor-
den naar statuten@cda.nl. 
De uiterste datum voor het inleveren van amendementen voor de statutenwij-
ziging is 5 september 2020. De gewijzigde statuten worden vastgesteld op het 
congres van 10 oktober 2020. 
 

 
1 mei 2020 
Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe 

 

 

De belangrijkste data: uiterlijke datum inleveren amendementen verkiezingsprogram-
ma: 11 november en ALV CDA Drenthe: 16 november!

Amendementen Statutenwijziging
Ook is er in het kader van de partijvernieuwing een Statuten- en Reglementenwijziging 
voorzien. De voorgestelde statutenwijziging is te vinden op de website en onder deze 
link: https://www.cda.nl/contact/statutenwijziging/
Elk amendement dient van een toelichting te worden voorzien. 
Hiervoor dient u dit format downloaden. 
Deze amendementen dienen gestuurd te worden naar statuten@cda.nl.
De uiterste datum voor het inleveren van amendementen voor de statutenwijziging is 
5 september 2020. De gewijzigde statuten worden vastgesteld op het congres van 10 
oktober 2020.

1 mei 2020
Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe

Vergaderschema Bestuursvergaderingen 2020
Maandag  18 mei 2020  Provinciaal Bestuur- Helma
Maandag  25 mei 2020
Woensdag  24 juni 2020
Maandag  07 sept. 2020  Provinciaal Bestuur -Tineke
Woensdag  09 sept. 2020 
Maandag  19 okt. 2020 Provinciaal Bestuur-Helma
Woensdag  21 okt. 2020 
Maandag  26 okt. 2020  ALV CDA-Drenthe
Maandag  09 nov. 2020  ALV CDA Coevorden 
Maandag  07 dec. 2020  Provinciaal Bestuur - Tineke 
Woensdag  09 dec. 2020
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Redactie ledencontactblad 
R. Frensen    Aelderstraat 56   7854RS Aalden
   T: 0591-371743  E: roelof.frensen@planet.nl 
R. van der Kwast Mr. Cassastraat 17 7751EC Dalen
   T: 0524-552861  E: r.v.d.kwast@kpnplanet.nl 
G. Zuur   Tramakker 20  7861AW Oosterhesselen
   T: 0524-582071  E: g.zuur@drentsparlement.nl

CDA Gemeenteraadsfractie
 

Sandra Katerberg-Loman, Fractievoorzitter
Diphoorn 11, 7842TA Diphoorn - Telefoon 06-10454642

E-mail: skaterberg@raadcoevorden.nl

Eddy Heeling
Schaapstreek 48, 7841BS Sleen - Telefoon 0591-362383 

E-mail: eheeling@raadcoevorden.nl
 

Lidy Klein-Gunnewiek
Schoolstraat 18, 7845TE Holsloot - Telefoon: 0591-564090

E-mail: lkleingunnewiek@raadcoevorden.nl 

Ruud Wilting
Dalerstraat 34a, 7843PE Erm - Telefoon 0591-361396

E mail: rwilting@raadcoevorden.nl 

Wethouder: Jeroen Huizing
Oldengaerde 45b, 7841GB Sleen - Telefoon 0591-362678

E-mail: j.huizing@coevorden.nl 

Wilma Visser, Fractieondersteuning.
Brinkmaten 24, 7854TK 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. 

 21 

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.  


