
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand december was de fractie 
binnen en buiten de raadszaal aan het werk voor onze gemeente. Zo 
waren we op bezoek bij tientallen maatschappelijke initiatieven en 
stelden we mondelinge vragen over paasvuren. In deze nieuwsbrief 
blikken we daarop terug. 

 

CDA wil paasvuren blijven laten branden en stelt daarom 
mondelinge vragen 

Paasvuren zijn in de gemeente Hoogeveen een jarenlange traditie, die ook 
elders in het oosten van Nederland en in 
andere Europese landen in ere wordt 
gehouden. Waar de wortels van deze 
traditie waarschijnlijk zijn gelegen in de 
Germaanse mythologie, hebben de 
paasvuren vandaag de dag een christelijke 
betekenis. De paasvuren zijn 
vreugdevuren voor de opstanding van 
Jezus Christus. De CDA-fractie ontving 
duidelijke signalen uit Tiendeveen dat de 
gemeente Hoogeveen deze traditie de nek 
wil omdraaien. Voor raadslid Bert Otten 
was dat reden om tijdens de raadsvergadering van 22 december 
mondelinge vragen te stellen aan het college.  

Otten licht toe: “Organisatoren van paasvuren krijgen bij het aanvragen van 
een nieuwe ontheffing te maken met strenger beleid vanwege stikstof. Ze 
zijn bijvoorbeeld verplicht om een rapportage over de stikstofuitstoot aan te 
leveren bij de gemeente. Alleen dit onderzoek kost al meer dan 800 euro. 
Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om de financiering rond te krijgen met 
als gevolg dat paasvuren verdwijnen.” 
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Otten heeft het college gevraagd waarom de aanvraag voor een ontheffing 
voor een paasvuur in Tiendeveen is aangehouden en of dit ook gaat gelden 
voor toekomstige aanvragen voor paasvuren in andere dorpen. Daarnaast 
heeft Otten gevraagd of het college wil dat dergelijke aanvragen voortaan 
vergezeld gaan van een stikstofberekening dan wel streeft naar het 
ontwikkelen van nieuw beleid.  

Otten besluit: “Het college spant het paard achter de wagen. Het effect kan 
immers zijn dat losse groepen hun eigen paasvuren zullen aansteken, 
waarmee de hoeveelheid stikstof niet afneemt en de veiligheidrisico’s alleen 
maar zullen toenemen. Het CDA wil deze paastraditie voortzetten.” 

 

CDA-fractie stelt schriftelijke vragen over openbare laadpalen 
en kabelgoottegels 

Door de hoge brandstofprijzen, verduurzamingsambities en de 
beschikbaarheid van meer betaalbare elektrische auto’s en zonnepanelen 
op de huizen rijden steeds meer mensen in onze gemeente in een 
elektrische auto. Hierdoor neemt de vraag naar openbare laadpalen toe 
binnen de gemeente Hoogeveen, maar inwoners krijgen nul op rekest. 
Wanneer inwoners een aanvraag indienen 
bij de gemeente voor een openbare laadpaal 
voor hun wijk of straat, krijgen ze te horen 
dat ze voorlopig niets van de gemeente 
hoeven te verwachten. Voor raadslid Erik-Jan 
Kreuze was dat aanleiding om aan de bel te 
trekken bij het college.  

Erik-Jan Kreuze vertelt hierover: “Het gebruik 
van elektrische auto’s neemt toe en dan kan 
het niet zo zijn dat er geen openbare 
laadpalen meer geplaatst worden, omdat de 
gemeente Hoogeveen momenteel geen 
leverancier heeft. Niet iedereen kan immers 
de auto op de eigen oprit opladen. Bovendien is opladen op de openbare 
weg voor het huis ook lastig door de kabels die dan over de stoep liggen. Wij 
pleiten daarom voor een kabelgoottegel, maar dan moeten er natuurlijk wel 
voldoende openbare laadpalen zijn, zodat inwoners thuis hun auto kunnen 
opladen en niet bij een tankstation waar het vele malen duurder is.”  

De gemeente Hoogeveen wilde in 2022 twintig extra laadpalen laten 
plaatsen en krijgt een extra opgave met de ambitie van de provincies 
Drenthe en Groningen om in de periode 2023-2026 1045 laadpalen in de 
provincie te plaatsen. Kreuze vraagt naar de stand van zaken ten aanzien 
van openbare laadpalen in Hoogeveen en welke gevolgen de provinciale 



ambitie heeft voor Hoogeveen. Verder vraagt Kreuze naar de visie van het 
college op het zelf exploiteren van laadpalen en of het college bereid is – 
naar het voorbeeld van Hilversum en Soest – om een pilot te starten met een 
kabelgoottegel in Hoogeveen. 

 

Column: Met vertrouwen het nieuwe jaar in 

Als ik dit schrijf zijn de Kerstdagen net voorbij. Ik hoop dat u/jij net als mij 
hele prettige, gezellige dagen hebt gehad. Als u/jij dit leest ligt ook de 
jaarwisseling achter ons en kijken we reikhalzend uit naar alles wat het 
nieuwe jaar ons gaat brengen. Allereerst wil ik u/jou het beste toewensen 
voor het nieuwe jaar. Ik wens ons allemaal een jaar vol prachtige, heerlijke 
momenten en vooral een jaar in goede gezondheid samen met elkaar.  

Niets is immers zo kwetsbaar en waardevol 
als je gezondheid. Daar ben ik me inmiddels 
goed van bewust, nadat ik afgelopen voorjaar 
de diagnose hartfalen kreeg. Ziek worden en 
niet weten of je beter wordt is verschrikkelijk. 
Dan staat letterlijk alles stil. Dan realiseer je je 
hoe belangrijk de mensen om je heen voor je 
zijn. Dan voel je dat een beetje aandacht van 
anderen, een beetje omzien naar elkaar, van 
enorme betekenis is. Dan weet je wat er echt 
toedoet.  

Rugzak 
Gelukkig gaat het nu goed. Met een andere leefstijl, de nodige wilskracht en 
veel steun en liefde van de mensen in mijn omgeving, heb ik mijn dagelijkse 
werkzaamheden weer nagenoeg op kunnen pakken. Daarnaast ben ik ook 
weer voorzichtig politiek actief als raadslid voor het CDA Hoogeveen. Met 
mijn nieuwe rugzak heb ik vertrouwen in het komende jaar en heb ik er ook 
zin in.  

Ik ga me deze raadsperiode bezig houden met het sociaal domein, het 
onderwijs en de mooie wijken en dorpen die onze gemeente rijk is. Daarbij 
wil ik mij in het bijzonder inzetten voor de leefbaarheid, de gezondheid en 
het prettig oud kunnen worden in onze gemeente. Onderwerpen die goed 
bij mij passen. Een rondje langs de velden heeft al hele leuke en interessante 
gesprekken opgeleverd. Als raadslid leer je elke dag weer wat nieuws en 
spreek je een heleboel verschillende mensen. Dat vind ik er zo leuk aan. Ik 
kijk uit naar de ontmoetingen die volgen in het nieuwe jaar.  

Mogelijkheden en kansen 
Een nieuw jaar staat voor nieuwe mogelijkheden en kansen. Er zijn al een 



paar mooie mogelijkheden voorbij gekomen die ik in 2023 nauwlettend 
blijf volgen op uitvoering.   

Een van deze mogelijkheden is prettig oud worden. In onze gemeente 
neemt het aantal mensen dat steeds ouder wordt namelijk snel toe en dat 
heeft gevolgen voor gemeentelijk beleid. Van gezondheid en zorg, prettig 
wonen tot aan eenzaamheid, behoud van mobiliteit en verlichting van 
lasten, het raakt onze oudere inwoners vrijwel allemaal. Mijn motie ‘Onze 
ouderen tellen mee!’ werd eind 2022 met een positief advies van het college 
aangenomen in de raad en borgt de aandacht voor en inspraak van ouderen 
in (toekomstig) beleid. Dit blijf ik volgen in 2023.   

Aandacht voor en inspraak van ouderen in beleid is ook nodig, als het gaat 
om openbare toiletvoorzieningen. Steeds meer oudere mensen durven 
immers hun huis niet meer uit, omdat ze bang zijn dat er geen toilet 
aanwezig is. De gemeente Hoogeveen heeft als een van de weinige 
gemeenten geen toegankelijk openbaar toilet, maar wil wel een inclusieve 
samenleving zijn. Met mijn motie Toegankelijk openbaar toilet in het 
centrum van Hoogeveen, die unaniem is aangenomen door de raad, hoop 
ik dat vooral ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met 
een beperking hier profijt van gaan ervaren. Dit wordt vervolgd in 2023!  

Tot slot behandelden we eind december de Nota Volksgezondheid 
Hoogeveen 2023-2027 in de raad – een document waarmee de gemeente 
beleid kan opstellen. Dat gaat niet over zomaar iets, dat gaat over de kern 
van ons bestaan: onze gezondheid! Ik ben erg blij dat in de laatste 
raadsvergadering van 2022 mijn amendement Ziekenhuis Bethesda is 
aangenomen. Ziekenhuis Bethesda heeft voor veel inwoners van de 
gemeente Hoogeveen en voor de regio grote waarde en betekenis. De 
laatste jaren is dit ziekenhuis onder meer door overheidsbeleid, de 
afschaling van regionale Spoedeisende Hulp (SEH’s) en de concentratie van 
specialistische zorg- en dienstverlening naar locaties elders veranderd van 
een volwaardig ziekenhuis naar een weekziekenhuis. Dit geeft nog steeds 
veel onrust en zorgen bij inwoners van onze gemeente als in de regio. 
Daarom vond ik het onacceptabel dat juist dit onderwerp ontbrak in de Nota 
Volksgezondheid.  

Hoewel de gemeente geen zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering of de 
geboden zorg- en dienstverlening vanuit het ziekenhuis, kan de gemeente 
namelijk wel lobbyen of meer inzetten op regionale samenwerking. De 
beschikbaar- en bereikbaarheid van acute en gespecialiseerde zorg moet 
daarbij centraal staan. Zeker nu de discussie over streekziekenhuizen, 
Spoedeisende Hulp en concentratie van specialistische zorg weer volop in 
de actualiteit is gekomen verdient dit onze aandacht.  

 



Samen aanpakken 

CDA Hoogeveen is de ‘Partij van de samenleving’ en wij geloven in 
democratische waarden, geïnspireerd op de Bijbelse boodschap van 
gerechtigheid. Na het ingewikkelde en onzekere jaar dat achter me ligt, voel 
ik me er meer dan ooit thuis. Of onze nieuwe rol als oppositiepartij anders is 
dan voorheen? Ik hoop van niet. Samen geven we nog steeds met een 
enorme betrokkenheid inhoud aan de lastige uitdagingen die op ons pad 
komen. Samen wegen we nog steeds voortdurend de belangen die er zijn 
vanuit de vier CDA-uitgangspunten. En samen blijven we ons nog steeds 
keer op keer dezelfde vragen stellen: ‘doen we recht aan iedereen?’ 
(gerechtigheid), ‘doen we recht aan wat iemand zelf kan?’ (gespreide 
verantwoordelijkheid), ‘zijn we voldoende solidair als iemand echt niet mee 
kan doen?’ (solidariteit) en is het beleid op langere termijn ook nog 
houdbaar voor onze kinderen en kleinkinderen?’ (rentmeesterschap).  

Dat kunnen en willen we niet alleen doen, dat doen we graag met anderen. 
Dat is het CDA eigen. Door samen te  werken met inwoners, lokale 
ondernemers, het onderwijs, partners in het sociaal domein, organisaties, 
het college en de raad, willen we onder meer onze verkiezingsbelofte aan 
u/jou waarmaken. Daar gaan we voor. Ook als zeer gedreven en 
gemotiveerde oppositiepartij!  

 

Hartelijke groeten,  

Annette Jansen-Brandsema 

Raadslid CDA Hoogeveen 

 

Ik wens u en jou een fantastisch nieuw jaar. 

Vol prachtige momenten, samen met elkaar. 

 

Een terugblik op de Armoedeconferentie: Blijven we pleisters 
plakken of gaan we echt ten strijde trekken tegen armoede? 

Op 9 december vond de langverwachte Armoedeconferentie plaats – een 
conferentie over armoede met als doel om informatie te verzamelen voor 
gemeentelijk beleid ten aanzien van armoedebestrijding. 
Armoedebestrijding is een belangrijk onderwerp voor het CDA. Veel 
inwoners zitten immers in een positie waarin grote problemen ontstaan bij 
de minste tegenslag, zoals schulden, werkloosheid en alles wat daarmee 
samenhangt, en dit wordt generatie op generatie doorgegeven. Dat is in 



deze periode met hoge inflatie en stijgende energieprijzen  alleen maar een 
groter probleem geworden, ook voor mensen die het lange tijd op eigen 
kracht hebben gered.  

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de CDA-fractie daarom wederom 
aandacht gevraagd voor 
armoedebestrijding. Met de motie 
“Aan de slag met armoedebestrijding” 
riep fractievoorzitter Femke Koekoek 
samen met een groot aantal partijen 
het college op om binnen een halfjaar 
na de Armoedeconferentie met een 
beleidsplan “Armoedebestrijding en 
Bestaanszekerheid” te komen. De 
christendemocraten kregen de gehele 
raad mee en het voorstel werd 
zodoende aangenomen. De vraag rest 
of de Armoedeconferentie voldoende 
antwoord biedt om een structurele en integrale aanpak van 
armoedebestrijding op te leveren. 

Voor fractievoorzitter Femke Koekoek is de noodzaak van een structurele en 
integrale aanpak helder: “Armoede is niet op te lossen met hier en daar wat 
pleisters plakken in de vorm van een noodpakket energiearmoede of 
bijzondere bijstand. Sterker nog, ons huidige armoedebeleid met een waar 
doolhof van minimaregelingen en bijbehorende wetten en geldstromen 
houdt armoede eerder in stand dan dat het armoede de wereld uit helpt. 
Het moet dus echt anders. Pleisters eraf en echt goed kijken wat er aan de 
hand is. Het armoedebeleid moet grondig worden herzien. Hierbij moet er 
wat mij betreft ten minste aandacht zijn voor generatiearmoede, 
energiearmoede, huisuitzettingen, langdurige schuldenproblematiek, 
verkokering en bureaucratie in de hulpverlening. Maar het kan veel korter. 
Het beleid moet zo worden ingericht dat het geld terecht komt bij de 
mensen die het echt nodig hebben.” 

 

 

 

 

 

 



CDA maakt samen met bewoners werk van verkeersveiligheid 
aan de Domeinweg 

Nadat de CDA-fractie met succes de aandacht 
van het college heeft gevestigd op de 
onveilige verkeerssituaties rondom de 
Boekweitlaan en op de Wijsterseweg, maakt 
het CDA nu ook werk van de 
verkeersveiligheid op de Domeinweg. De 
bewoners van de Domeinweg ervaren dat veel 
weggebruikers te hard rijden. Voor raadsleden 
Haaije Feenstra-Paas en Bert Otten was dat 
reden om wethouder Roelof Bisschop uit te 
nodigen en samen met buurtbewoners in 
gesprek te gaan.  

 

CDA stemt in kader van betrouwbaar bestuur voor zonnepark 
Wilfred Stillweg 

Tijdens de raadsvergadering van 8 december heeft de CDA-fractie 
ingestemd met voorlopig het laatste zonnepark in de gemeente 
Hoogeveen, een park van tweeënhalf hectare aan de Wilfred Stillweg in 
Hollandscheveld. Het college gaf aan de hand van nieuw beleid – het 
zogeheten zonnekader 2 uit maart 2019 – een negatief advies voor het 
zonnepark, terwijl het park volgens het CDA onder ouder beleid –  
zonnekader 1 – valt. Het CDA staat voor betrouwbaar, lokaal bestuur en is van 
mening dat spelregels niet gedurende de wedstrijd veranderd mogen 
worden. Voor de christendemocraten was dat reden om tegen het 
raadsvoorstel te stemmen en in te stemmen met het zonnepark.  

Raadslid Erik-Jan Kreuze licht toe: De 
afgelopen maanden heeft de fractie de 
locatie bezocht, gesprekken gevoerd met 
de initiatiefnemers, gesproken met 
vertegenwoordigers van bewoners en 
waren er meerdere vragenrondes met het 
college en ambtenaren. De CDA-fractie 
moest vervolgens kiezen, waarbij we 
hebben gekeken of dit park ook 
tegengehouden kon worden. We kwamen 
tot de conclusie dat dit park op grond van 
de regels van zonnekader 1 – een voorbeeld 
van een onduidelijk en niet ideaal kader – niet kon worden tegengehouden. 
Hoewel het zonnepark te dichtbij de huizen wordt geplaatst, speelt de door 



partijen genoemde afweging tussen particulier versus algemeen belang bij 
het zonnekader 1 niet. Daarbij vinden wij duurzame energie voor 700 
huishoudens en de lokale participatie en deelname van de coöperatie “De 
Groene Wieken” wel van maatschappelijke meerwaarde.” 

Het standpunt van het CDA kon niet op steun rekenen van andere partijen, 
waarmee de raad het negatieve advies van het college volgde. Kreuze 
besluit: “Het is best balen dat het CDA de enige partij is die vindt dat je je 
moet houden aan de spelregels die je voor deze zonneparken hebt 
afgesproken. Wanneer het proces in een oerwoud aan regels gaandeweg 
wordt aangepast, is collectief ondernemen immers onmogelijk. Wij 
begrijpen de kritiek van enkele inwoners, maar dat kan en mag niet de basis 
zijn voor het bestuur van onze gemeente. We staan voor betrouwbaar 
bestuur, ruimte voor lokale initiatieven en voor consistent beleid. Daar 
mogen inwoners, bedrijven en organisaties op blijven rekenen.” 

Lees hier de volledige stemverklaring van Erik-Jan Kreuze tijdens de 
raadsvergadering van 8 december. 

  

Hoogeveense CDA-fractie maakt nader kennis met de fractie 
van CDA De Wolden 

Op dinsdagavond 6 december kwamen de 
fracties van CDA Hoogeveen en CDA De Wolden 
samen bijeen in het Hoogeveense raadshuis om 
nader met elkaar kennis te maken. De 
ervaringen met het raadswerk, de 
portefeuilleverdeling, de kansen en 
bedreigingen voor onze gemeenten 
passeerden de revue. Daarnaast werd er 
besproken hoe de fracties elkaar kunnen 
versterken. Dat is volgens fractievoorzitter 
Femke Koekoek belangrijk: “In onze gemeenten 
komen met enige regelmaat dezelfde onderwerpen aan bod. Het beste 
voorbeeld daarvan is onze samenwerking in de ambtelijke organisatie, de 
SWO. Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wij kijken 
terug op een gezellige en geslaagde kennismaking.”  

 

 

 

 

https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/cda-stemt-in-kader-van-betrouwbaar-bestuur-voor-zonnepark-wilfred-stillweg
https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/cda-stemt-in-kader-van-betrouwbaar-bestuur-voor-zonnepark-wilfred-stillweg


CDA-fractievoorzitters luiden noodklok over PAS-melders 

De PAS-melders zouden binnen drie jaar worden gelegaliseerd, dat heeft 
voormalig minister Carola Schouten namens de regering in november 2021 
beloofd. Van deze belofte is echter tot dusver helemaal niets terecht 
gekomen en legalisatie lijkt verder weg dan ooit. Voor de CDA-fracties in 
Drenthe is het daarom tijd om de noodklok nogmaals te luiden in de richting 
van minister van der Wal en verdere samenwerking met het Rijk bij het 
realiseren van de plannen te heroverwegen als maatregelen uitblijven.  

Lees hier de volledige brief van de fractievoorzitters aan minister van der 
Wal.  

 

CDA houdt geslaagde kransenactie voor maatschappelijke 
initiatieven 

De laatste twee weken van 2022 stond voor de CDA-fractie in het teken van 
de kransenactie. Samen met actieve leden werden tientallen 
maatschappelijke organisaties, projecten en initiatieven bezocht die door 
onze leden zijn aangedragen. We maakten kennis, hebben met hen 
meegedacht en verrasten hen met een smakelijke krans als blijk van 
waardering en dank voor hun onmisbare werk in onze gemeente. Zij 
vormen, ieder op hun eigen wijze, de één op het gebied van 
armoedebestrijding, de ander op het gebied van naoberschap, de kracht 
van samen waar het CDA zich graag voor inzet. Organisaties, projecten en 
initiatieven, van dorpshuis de Wenning in Pesse tot kledingzaak De Jongens 
in Hoogeveen, van energiecoöperatie De Groene Wieken tot het Diaconaal 
Platform, bedankt!  

 

https://www.cda.nl/drenthe/actueel/nieuws/cda-fractievoorzitters-drenthe-luiden-noodklok
https://www.cda.nl/drenthe/actueel/nieuws/cda-fractievoorzitters-drenthe-luiden-noodklok


Proostend 2022 uit: CDA-fractie houdt oudejaarsborrel in De 
Koffiepot 

In een gemoedelijke sfeer kwamen CDA-leden op 
donderdagavond 29 december bijeen in De 
Koffiepot om samen terug te kijken op het jaar 
2022 en vooruit te kijken naar het jaar 2023. In het 
bruine café aan de Hoofdstraat spraken 
fractievoorzitter Femke Koekoek, Erik-Jan Kreuze 
als kandidaat voor de Provinciale Staten en Bert 
Otten als kandidaat voor het waterschap de 25 
aanwezigen toe. Koekoek gaf een korte terugblik 
op het jaar 2022 waarin het CDA met succes de 
aandacht vestigde op ouderenbeleid, 
verkeersveiligheid en armoedebestrijding. 
Vervolgens deed Koekoek de oproep om samen 
met de fractie te werken aan het verhaal van partij 
van de samenleving. Hierna volgden Erik-Jan 
Kreuze en Bert Otten. Kreuze benadrukte in zijn toespraak dat hij zich in de 
Provinciale Staten wil inzetten voor het belang van Hoogeveen met het 
versterken van het MBO en de lokale economie met de IT-hub. Otten 
onderstreepte het belang van nuchtere politiek dat hij samen met het CDA 
opnieuw in de praktijk wil brengen in het bestuur van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Na de toespraken werden de kopjes koffie en thee 
ingeruild voor glazen fris, bier en wijn. Er werd gezellig bijgepraat en 
geproost op het jaar 2023. De fractie kijkt terug op een geslaagde avond en 
wenst u een gezond en voorspoedig 2023! 

  

 


