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Met elkaar en 
voor elkaar 
Het is nog maar even en dan mogen 
we onze stem weer uitbrengen voor 
de Tweede Kamer. Een stem die 
bepalend is voor de toekomst van ons 
land. Met twee sterke kandidaten uit 
Drenthe en een inhoudelijk goed 
programma denk ik dat wij als CDA 
het verschil kunnen maken in 
Nederland. Laten we met elkaar maar 
vooral ook voor elkaar ervoor zorgen 
dat we in maart een geweldig 
verkiezingsresultaat gaan halen.

Robert Kleine

Van de voorzitter

Drenthe

Campagne Drentse
kandidaten Tweede
Kamer gestart 

Er is in Drenthe 
veel te doen!

De aftrap van de campagne rondom onze twee Drentse kandidaten 

voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart aanstaande is een 

feit. Samen met het kernteam hebben Agnes Mulder uit Assen en 

Eline Vedder uit Ruinerwold een mooi campagneplan opgeleverd en 

zijn er al enkele succesvolle activiteiten uitgevoerd.

“We zijn er trots op dat we met Agnes 
Mulder uit Assen op plek 8 en een 
ervaren CDA Kamerlid, en CDA Statenlid 
in Drenthe Eline Vedder uit Ruinerwold op 
plek 23 de campagne mogen vormge-
ven”, zegt Marcel Huisman, campagnelei-
der van het kernteam voor Drenthe. “In 
het campagneteam zitten enthousiaste, 
betrokken CDA-ers en met elkaar vormen 
we een sterk team. We doen er, ondanks 
de beperkingen die er zijn, alles aan om 
beide kandidaten goed op het netvlies 
van alle CDA-stemmers en potentiele 
CDA-stemmers te krijgen.” 

Nadat het kernteam bij alle 12 afdelingen 
van het CDA in Drenthe feedback en ideeën 
had vergaard, werd een campagneplan 
opgesteld. Om dit plan uit te kunnen 
voeren, moest geld worden gevonden. 
“Dus werden ook alle afdelingen benaderd 
voor een mogelijke financiële bijdrage. 
Daarnaast hebben we alle leden in Drenthe 
in een brief om een kleine geste gevraagd”, 
vult Tiddo Mendelts, penningmeester van 
het kernteam aan. “De reacties zijn ronduit 
geweldig te noemen. Er is merkbaar energie 
in Drenthe! Goed om te ervaren dat u met 
ons en deze sterke kandidaten, het CDA in 
en voor Drenthe weer goed op de kaart wilt 
zetten. Dank voor uw bijdragen!”

Campagneprogramma
De focus in het campagneprogramma ligt 
vooral op online communicatie en print 
uitingen. We hebben het dan over de 
inzet van sociale media, commercials op 
Radio Drenthe, flyers, advertenties, 
weideborden, posters en als uitsmijter het 
billboard aan de A28 bij Assen. 

Het kabinet is demissionair 

in een extreem spannende 

coronatijd! In maart zijn de 

landelijke verkiezingen waarbij 

verwacht wordt dat de Drentse 

kandidaten succesvol zullen 

zijn. Zowel Agnes Mulder 

als Eline Vedder zijn actief 

(geweest) in de Provinciale 

Staten van Drenthe en hen 

wordt veel succes gewenst.  

In Drenthe blijft er ondertussen 

veel te doen!

De CDA-statenleden zijn in maart 2021 
precies halverwege de bestuurstermijn. 
Het is een goed moment vooruit te kijken. 

Bart van Dekken, voorzitter CDA-Staten-
fractie Drenthe: “We gaan dit jaar de 
energietransitie verder vormgeven en 
duurzaamheid uitwerken. We gaan ook 
voor een nog betere bereikbaarheid per 
spoor, autosnelweg, meer fietspad en 
conclusies voor ons regionaal vliegveld. 
We blijven ons voor deze onderwerpen 
intensief verbinden met Fryslân, Overijssel 
en Groningen.”

Ondertussen is de Statenfractie in goed 
gesprek met de landbouwsector en in 
krachtige samenwerking met “onze” 
gedeputeerde Henk Jumelet om de 
stikstofcrisis via een gebiedsgerichte 
aanpak te bestrijden. Er wordt aan gewerkt 
om ruimte te krijgen voor een veranderend 
landbouwbeleid en maatwerk voor de 
bouw- en transportsector.  

Natuurlijk wordt er ook gerealiseerd dat er 
vanuit de provincie een helpende hand 
moet zijn. De Drentse gemeenten hebben 
steun nodig voor goede zorg aan jong en 
oud. Bovenal levert de coronatijd een 
noodzaak op voor maatwerk aan steun 
voor ondernemers en bedrijven. Gertjan 
Zuur heeft op dat thema een bijdrage in 
dit katern.  

Samengevat gaat de Statenfractie in het 
nieuwe jaar stevig door om het CDA-
programma in het provinciaal bestuur te 
garanderen. Er is in Drenthe veel te doen!  

Bart van Dekken 
voorzitter 
CDA-Statenfractie 
Drenthe

In gesprek met Marcel Huisman en 
Tiddo Mendelts, de campagneleider en 
de penningmeester van het campagne 
kernteam van CDA Drenthe.

Er is gestart in september met de ijsactie, 
wat een heerlijke verfrissing was dat! In 
december volgde de kerstactie. Huisman: 
“U heeft in groten getale gedacht aan een 
ander. We hebben maar liefst 120 gevulde 
‘Ik-denk-aan-jou-tassen’ mogen 
bezorgen in heel Drenthe. Een groot 
succes dus.” Verder worden al steeds 
online berichten gedeeld via diverse 
sociale mediakanalen en hebben Agnes 
en Eline onder andere deelgenomen aan 
een digitale ontmoeting met de CDA-
Senioren. Hier is uitvoerig gesproken over 
leefbaarheid en over de woningnood in 
onze provincie. “We geven diverse 
relevante thema’s aandacht richting de 
verkiezingen, zoals: economie/onderne-
men in Drenthe, leefbaarheid en wonen, 
klimaat, agrarische sector, gezinnen en 
jeugd, etc. Dat doen we via filmpjes of 
verslaglegging van werkbezoeken en 
activiteiten.” De mensen in Drenthe 
kunnen hierdoor op een toegankelijke 
manier kennismaken met de Drentse 
kandidaten. “De regionale campagne sluit 
goed aan op de landelijke campagne van 
onze lijstrekker Wopke Hoekstra. Als u 
onze berichten wilt liken, delen en 
verspreiden, dan staat Drenthe er weer 
goed op!” 

U kunt Agnes Mulder en Eline Vedder ook 
volgen via o.a.: Twitter, Facebook en 
LinkedIn. 
Abonneren op de nieuwsbrief van Agnes 
Mulder? Ga naar www.cda.nl/mulder

Annette Jansen-Brandsema

 Marcel en Tiddo 

Agnes tijdens de kerstactie

 Eline tijdens de kerstactie
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Naast de door de overheid geïnitieerde 
steunmaatregelen is en wordt op 
provinciaal niveau ook steeds nagedacht 
over hoe de provincie in aanvulling 
daarop zelf ondersteuning kan geven aan 
haar inwoners en bedrijven. Met name 
richting cultuur en vrijetijdseconomie is 
reeds in de eerste helft van 2020 
financiële steun toegezegd. Bijvoorbeeld 
voor de aanschaf van hulpmiddelen voor 
de inrichting om te voldoen aan de 
regelgeving. En er is ook een noodfonds 
ingesteld voor musea en podia die niet in 
aanmerking kwamen voor landelijke 
steun. 

Maar ook de ondernemers uit andere 
branches zijn gesteund met hulp bij 
corona-gerelateerde vraagstukken via het 
ondernemersloket ‘Ik Ben Drents 
Ondernemer (IBDO). Bijvoorbeeld bij een 
gewenste snelle(re) digitalisering. Er is 
extra subsidie toegekend aan de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) om 
dorpshuizen te ondersteunen bij een 
beroep op een noodfonds. De provincie 
heeft ook besloten geen subsidies terug 
te vorderen van reeds gemaakte kosten 
voor activiteiten die vanwege corona 
geschrapt of verschoven zijn. En er is en 

vanuit de provincie 
Hulp bij Covid 

CDA-senioren digitaal bijgepraat 
Maandag 18 januari hielden de Drentse 
CDA-Senioren een digitale bijeenkomst 
waarin ze werden bijgepraat door de 
Kamerleden Agnes Mulder en Lenny 
Geluk en kandidaat-Kamerlid en Statenlid 
Eline Vedder, die ook heeft meegewerkt 
aan het verkiezingsprogramma.
Het inkomen van senioren staat onder 
druk. 12 jaar zonder indexering laat zijn 
sporen na. Dit is nog eens nadrukkelijk 
onder de aandacht van onze Tweede 
Kamerleden gebracht.
Verder werden besproken “van het gas 
af” en kernenergie in de “energiemix.” 
Ook werd stil gestaan bij de “dubbele 
agrarische problematiek” namelijk 
“terugdringen stikstof” en de afspraken in 

het “klimaatakkoord”, de “lijsttrekkerswis-
seling” en “de zorg”.
Er werd uitvoerig gesproken over het 
belang dat het CDA hecht aan leefbaar-
heid en woningnood voor de inwoners 
van onze provincie, in het bijzonder het 
fenomeen “Knarrenhof”.

wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd 
wanneer er sprake is van door corona 
knellende regelgeving bij de bedrijfsuitoe-
fening. Zoals bij het aanvragen van 
vergunningen of wanneer provinciale 
huurpenningen niet direct kunnen worden 
betaald. 

Op deze wijze probeert ook de provincie 
haar eigen inwoners en bedrijven te 
ondersteunen in deze voor velen zware 
tijden. Het CDA in de Staten ondersteunt 
deze maatregelen van harte.

Gertjan Zuur
Lid Statenfractie

CDA Drenthe klaar om door te pakken 

Nederland CDA-groen
Het was voor iedereen even wennen een 
digitale nieuwjaarsbijeenkomst.  
De banden aanhalen met CDA-vrienden 
en bekenden zat er niet in. Maar het 
Drentse campagneteam had ervoor 
gezorgd dat bekende CDA-ers aan het 
woord kwamen om de ‘bezoekers’ een 
hart onder de riem te steken.
Rutger Ploum hield ons voor “nu door  
te pakken op alle fronten zodat het 
CDA-groen het land kleurt.” Hij riep  
de afdelingen op “oog te hebben voor 
mensen die hulp nodig hebben bij het 
stemmen per brief.” 

Voorzieningen in de buurt
Eline Vedder zei zich tijdens de 
campagne sterk te willen maken voor  
de voorzieningen in wijken en buurten. 
“Centraliseren werkt niet op het platte-
land, daarvoor zijn de afstanden te 
groot.” Ouderen en jongeren moeten  
de voorzieningen zoals onderwijs en 
gezondheidszorg in de buurt kunnen 
vinden. Ook maakt ze zich hard voor de 
agrarische sector. “Door de stikstofcrisis 
zitten nu ca 3300 boeren in onzekerheid 
over hun bedrijfsstatus, terwijl ze precies 
hebben gedaan wat de overheid hen 
opdroeg. De banken willen geen krediet 
meer verstekken aan deze ‘illegale’ 
bedrijven. Opvolgers kunnen het bedrijf 
niet overnemen. De minister belooft al 2 
jaar het op te lossen, maar hoelang gaat 
dit nog duren!?” 

Burgerberaad
Agnes Mulder sprak enthousiast over de 
kansen van waterstof in Drenthe. Zij heeft 
voor de zomer een motie ingediend 
waardoor de helft van de Europese 
beschikbare middelen ruim 300 miljoen 
Euro naar Noord-Nederland komt. Dat is 
een ongekend groot bedrag. In Zuidoost 
Drenthe en de Eemshaven zal dat zorgen 
voor nieuwe werkgelegenheid en is het 
een goede manier om de energie en 
klimaattransitie vorm te geven. Omdat het 
met de inspraak bij de windmolens in 
Drenthe niet goed is gegaan pleit Agnes 
voor de inzet van een burgerberaad bij de 
klimaat en energietransitie. Een motie van 
haar daarover werd breed ondersteund 
aangenomen en voor de verkiezingen 
komt hier nog een uitwerking over naar 

de Tweede Kamer. Het werkbezoek aan 
vliegveld Eelde en de mogelijkheden voor 
vergroening van de luchthaven vonden 
Agnes en Eline ook inspirerend. Het zou 
kunnen dat we al binnen 5 jaar met kleine 
vliegtuigen elektrisch vliegen.

Spoorlijnen
Pieter Omtzigt waarschuwde dat 
nieuwe toeslagenaffaires alleen kunnen 
worden voorkomen als we als CDA en 
CDA-ers kennis hebben van de haarvaten 
van de samenleving. Dan weten we wat 
er speelt en kunnen we een tegenmacht 
vormen tegen de overmachtige overheid. 
Hij zag kansen voor de Lelylijn en de 
Nedersaksenlijn, maar riep de noordelijke 
regio’s op goed samen te werken.

Doorpakken
Wopke Hoekstra, die van oudsher 
familiebanden heeft met het Noorden, 
hield een warm pleidooi voor de 
middenklasse, “die willen wij zekerheid 
bieden.” We moeten doorpakken om 
voor deze groepen te zorgen voor 
huisvesting, goede pensioenen en goed 
beloningen. En jongelui moeten weer 
zonder problemen kunnen studeren 
ongeacht de rijkdom van hun ouders.  
“Als je je best doet, hard werkt, je 
talenten inzet moet er uiteindelijk een 
vaste baan en een huis voor je zijn. 
Daarom, moeten we nu doorpakken.”

Tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst op 25 januari werd 

duidelijk dat CDA Drenthe klaar is om door te pakken. Twee 

ijzersterke Drentse kandidaten, Agnes en Eline, gaan in onze 

provincie de verkiezingskar trekken om Nederland vooruit te helpen. 

Cursus Oriëntatie 
Raadslidmaatschap 

Sinds het voorjaar van 2020 is iedereen, ook in Drenthe, 

geconfronteerd met ingrijpende maatregelen als gevolg 

van corona. En dat heeft een grote impact op inwoners, 

verenigingen, bedrijven, etc. 

Ben je benieuwd of het raadslidmaatschap bij je past? 

Overweeg je om raadslid te worden voor het CDA? 

Ontdek het bij de cursus Oriëntatie Raadslidmaatschap! 

Deze cursus wordt coronaproof, en dus 
online, gegeven op maandag 8 maart 
2021. Gestart wordt om 19.30 uur via 
ZOOM. 

De cursus wordt gegeven door trainer 
Lisanne Spanbroek, door het Steenkam-
pinstituut erkend als trainer voor het CDA. 
Verder zullen enkele raadsleden aanwezig 
zijn om hun ervaringen te delen en vragen 
te beantwoorden. Dit doen we door 
middel van een digitale meet en greet. 
De cursus is gratis en voor iedereen 
toegankelijk, dus je hoeft (nog) geen lid 
van het CDA te zijn.

Aanmelden kan op de website van het 
CDA
https://www.cda.nl/steenkampinstituut/
actueel/agenda

Alle trainingen, cursussen en opleiding 
van het CDA worden tot de zomer van 
2021 online gegeven.
Voor meer informatie, ook over andere 
cursussen, neem contact op met

Marie Hartmann
O&O consulent Drenthe
drenthe.si@cda.nl 
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