
 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. Na het kerstreces was de fractie weer 
volop aan het werk voor onze gemeente. Zo diende het CDA een 
amendement in over carbidschieten en bracht het CDA een bezoek aan 
het voortgezet onderwijs en de speelgoedbank. In deze nieuwsbrief 
blikken we daarop terug. 

 

CDA ziet niets in een meldplicht voor carbidschieten en dient 
een amendement in 

Wie Oud en Nieuw zegt, denkt al snel aan oliebollen, vuurwerk, de 
oudejaarsconference en in Hoogeveen 
en omstreken carbidschieten. 
Carbidschieten is een jaarlijkse traditie in 
de dorpen en wijken van onze gemeente. 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil voor het afschieten van 
carbid een meldplicht instellen. Dit stemt 
de CDA-fractie tot ontevredenheid en het 
CDA dient daarom tijdens de 
raadsvergadering van 2 februari een 
amendement – wijziging – in om de 
meldplicht voor carbidschieten en regels 
die leiden tot onnodige regeldruk uit het 
collegevoorstel te halen. 

Op dit moment staat het iedereen in de gemeente vrij om op iedere plaats 
in de gemeente carbid te schieten. Er zijn daarbij twee regels. Allereerst mag 
dit zonder vergunning alleen op oudejaarsdag en daarnaast mag het alleen 
op ten minste 75 meter afstand van woonverblijven. Het college wil hier nu 
meer regels aan toevoegen, waaronder de verplichting om op uiterlijk 15 
december schriftelijk bij de gemeente melden dat je carbid gaat schieten. 
Het college benadrukt dat het niet de bedoeling is om onnodige 
hindernissen op te werpen. De CDA-fractie denkt daar anders over en ziet in 
de meldplicht onnodige regeldruk.  
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Raadslid Haaije Feenstra-Paas licht toe: “Natuurlijk zijn we voor een veilig en 
goed verloop van oudejaarsdag, maar carbidschieten is nou juist een 
voorbeeld van iets wat al jaren verloopt in onze gemeente zonder allerlei 
regels van de overheid.’’ Volgens Feenstra-Paas is het voorstel een typisch 
voorbeeld van de neiging van de overheid om alles in regels te willen vatten 
en oplossingen te zoeken voor problemen die er niet zijn. Feenstra-Paas 
vervolgt: “Een meldplicht klinkt als iets simpels, maar vergeet niet: er moet 
over gecommuniceerd worden, er moet weer geregistreerd worden en op 
toegezien worden. Groepen die al jarenlang zonder problemen carbid 
afschieten kunnen plotseling op de bon worden geslingerd, als ze deze 
wijziging even niet hadden meegekregen.”  

De meldplicht is niet het enige waaraan de fractie van christendemocraten 
zich aan storen. In het voorstel van het college is namelijk nog een kleine zin 
toegevoegd, waaruit blijkt dat het college nadere regels kan stellen, gevolgd 
met een aantal voorbeelden. Bovendien wordt tussen neus en lippen door 
de regel over de afstand tot woonverblijven uitgebreid met een afstand tot 
verzorgingstehuizen en het ziekenhuis. Volgens Feenstra-Paas zijn het 
voorbeelden van doorgeschoten regeldrift: “Verzorgingstehuizen zijn naar 
mijn idee woonverblijven, dus daar mag je nu al niet schieten. Als je bij het 
ziekenhuis binnen 75 meter wil schieten, sta je op het parkeerterrein of in 
het bos. Dat zijn allebei geen plekken waar je als carbidschieter wil staan.”  

Maar eigenlijk gaat het Feenstra-Paas nog niet eens om wat er precies wel 
of niet mag. Het gaat Feenstra-Paas om het signaal van de overheid richting 
de samenleving: “Jaar in, jaar uit wordt het carbidschieten zonder 
problemen georganiseerd. Onze inwoners gaan er verantwoordelijk mee 
om en zorgen er met boerenverstand voor dat de overlast beperkt blijft. Met 
dit voorstel zegt het college tegen die mensen: ‘Wij vertrouwen jullie niet, 
laat het maar aan ons over. Wij zullen het wel even regelen.” Dat laatste zit 
hem ook in de kleine zinnen in het voorstel van het college, zoals de zin 
waarin het college stelt dat de meldplicht kan helpen carbidschieters te 
verrijken met veiligheidsinstructies. Feenstra-Paas besluit: 
“Christendemocraten gaan uit van vertrouwen, van vertrouwen in onze 
inwoners en in onze samenleving. Tijdens de raadsvergadering van 2 
februari dienen we daarom een amendement in om de meldplicht en 
andere zaken die voor onnodige regeldruk zorgen te schrappen.” 

  

 

 

 

 



Huisvesting arbeidsmigranten 

“Arbeidsmigranten hebben een belangrijke rol in de Hoogeveense 
economie”, zo opende raadslid Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra haar bijdrage 
tijdens de raadsvergadering van 22 december. In deze raadsvergadering en 
de raadsvergadering van 19 januari stond het huisvestingsbeleid van 
arbeidsmigranten op de agenda. Het CDA staat positief tegenover het 
huisvestingsbeleid en diende succesvol een amendement in om het beleid 
aan te scherpen.  

Bisschop legt uit: “Het CDA vindt dat de 
overheid er is om samenleven mogelijk te 
maken voor ons allemaal. Een 
betrouwbare overheid stelt duidelijke 
grenzen en geeft mensen zekerheid. Het 
beleid voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten sluit hierop aan. Het 
geeft niet alleen regels voor een goede 
huisvesting van arbeidsmigranten, maar er 
is ook oog voor andere inwoners met 
aandacht voor de leefbaarheid in de wijken 
en de verdringing op de toch al krappe 
woningmarkt.”  

Toch zag het CDA ruimte voor verbetering in het voorgestelde beleid, waarin 
huisvesting van arbeidsmigranten niet toegestaan is in zogeheten 
‘zoekgebieden bospercelen’. Voor het CDA was dat reden om samen met 
VVD, ChristenUnie, PvdA en SGP een amendement in te dienen. Bisschop-
Hiemstra licht toe: “In deze gebieden – die grotendeels het noorden en 
oosten van onze gemeente beslaan – is huisvesting van arbeidsmigranten 
niet mogelijk vanwege het versterken van het landschap. Met het 
amendement wordt de huisvesting van arbeidsmigranten in en rondom 
bestaande gebouwen mogelijk, zodat huisvesting van arbeidsmigranten 
mogelijk is en het mogelijk blijft om het landschap te versterken.” Het 
amendement werd tijdens de raadsvergadering van 19 januari met 24 
stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 

 

 

 

 

 



Arnold de Weerd maakt debuut bij Kadernota Handhaving: 
“Kadernota Handhaving stemt CDA tot tevredenheid” 

De raadsvergadering van 19 januari vormde voor Arnold de Weerd een 
bijzonder moment. Als opvolgend raadslid 
voor het CDA maakte hij zijn debuut bij het 
debat over de Kadernota Handhaving. De 
Weerd sprak namens de CDA-fractie 
tevredenheid uit over de Kadernota: “In de 
kadernota worden de kaders meegegeven 
voor het beleid over handhaving. Deze 
kadernota maakt werk van onze 
speerpunten, zoals (tijdelijk) 
cameratoezicht, helder lik-op-stuk beleid 
en ook kleine ergernissen, zoals 
foutparkeren, illegaal parken, hondenpoep 
en zwerfafval. Daar ligt grote onvrede onder onze inwoners en deze nota 
geeft voldoende aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan.” De 
Weerd kijkt terug op een plezierig debuut en werd na het debat 
gecomplimenteerd voor zijn bijdrage.  

 

Column: De kloof voorbij! 

Erik-Jan Kreuze 

De kloof voorbij geeft de verhaallijn aan die achter de campagne van CDA 
Drenthe zit voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen: kunnen we 
als Nederlanders nog steeds gezamenlijk onze problemen oplossen? CDA 
Drenthe wil werken aan het verkleinen van de kloof. Drenthe zou wat ons 
betreft dé provincie mogen zijn, waarbij de verandering begint of beter 
gezegd doorgezet wordt. We willen samen met andere partijen op zoek 
naar gezamenlijke oplossingen; oplossingen die eerlijk, realistisch en 
gedragen zijn. Dat is niet nieuw. CDA is geen middenpartij omdat de partij 
zelf niet weet waarvoor ze staat, maar omdat de partij vaak oplossingen 
weet aan te dragen die werken aan verbinding, aan evenwicht, 
oplossingen die werken. En ook oplossingen die soms van partijen vraagt 
om stappen te zetten om in ‘het midden’ uit te komen, om iets los te laten 
van zijn of haar standpunt, zodat de ander ook zo’n stap kan doen en we 
een compromis kunnen sluiten.  

 

 



Een compromis is voor het CDA geen vies woord. Ik doel daarmee niet op 
een slap of flauw compromis, maar een goed compromis. Een compromis 
is pas goed, wanneer het echt iets kan oplossen en wanneer de oplossing 
voor een probleem ook wetenschappelijk is vastgesteld. Dat vraagt om 
feitenkennis. Compromissluiters zijn hierdoor geen zachte heelmeesters. 
Het eerlijke verhaal moet immers verteld worden. Over pandemieën, over 
klimaatverandering, over natuur en landbouw, over armoede en rijkdom, 
over de relatie tussen de overheid en burgers, tussen de Randstad en de 
regio. 

Deze kloven zijn grote opgaven voor Nederland. Inwoners kijken voor deze 
opgaven naar de overheid, naar marktpartijen, maar vooral naar de politiek. 
Het CDA vindt dat ook de samenleving een rol hierin heeft. Nederlanders 
hebben volgens een onlangs rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) veel vertrouwen in de directe leefomgeving, in onze 
samenleving. Nederlanders zijn tevreden over de onderlinge 
hulpvaardigheid en twee derde is van mening dat andere mensen te 
vertrouwen zijn.  

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de politiek laag en 
maken Nederlanders zich zorgen over polarisatie, 
over de omgangsvormen in het politieke en 
maatschappelijke debat. Nederlanders zouden zich 
volgens groepsgesprekken van het SCP ergeren aan 
het vasthouden aan het eigen gelijk, extreme 
uitingen en de harde toon van het debat. Een 
gepolariseerde samenleving kan op den duur de 
sociale cohesie en het functioneren van de 
democratie aantasten. Het is daarom belangrijk en 
aan ons de taak als politieke partijen om het 
politieke vertrouwen en de verbinding te herstellen. 
We moeten de kloof voorbij door te luisteren, te 
vertrouwen, te verbinden, op te lossen en dat 
moeten we samen doen.  

Dat vraagt om een harde toon en een vijandige houding te vermijden en 
juist de inhoud, de feiten centraal te stellen. Bovendien doen zowel media 
als politiek er goed aan om meningsverschillen niet meteen als polarisatie 
neer te zetten. Verschillen in meningen en opvattingen zijn er immers 
altijd en horen bij een democratie. Het benadrukken van tegenstellingen 
kan echter verschillen onnodig uitvergroten.  CDA Drenthe wil graag 
vanuit een goed gesprek over meningsverschillen werken aan eerlijke, 
realistische oplossingen. In samenwerking. Tussen partijen maar vooral 
tussen overheid en inwoners van Drenthe.  



Voor CDA Drenthe is dat niet nieuw en wij hebben onze bewindspersonen 
gelukkig ook weer op die weg gekregen. Het CDA is namelijk geen top-
down partij, maar een partij van onderop. We moeten luisteren naar de 
mensen in de regio, in onze provincie. Partijleider Wopke Hoekstra heeft 
laten zien dat hij luistert en niet bang is om het geluid van de regio in dit 
kabinet te brengen. Dat is succesvoller dan vanaf de zijkant te roepen als 
een one-issue partij. Dat heeft meer effect dan alles in de Tweede of straks 
Eerste Kamer te blokkeren. Dat helpt bij het oplossen van de grote 
problemen. Dat werkt verbindend en dat vermindert de polarisatie.  

Natuurlijk stellen velen de vraag: “CDA, waar was je toen het stikstofkaartje 
werd verspreid? Hoe wij als CDA Drenthe hiermee omgingen zegt veel 
over de verbindende partij die we willen zijn en over onze lijsttrekker Henk 
Jumelet die als verbinder acteert. Johan Remkes waardeerde immers het 
handelen van Jumelet in het stikstofdossier.  

CDA Drenthe gaat door met verbinden. CDA Drenthe wil de kloof voorbij! 
Mijn oproep is dan ook: Stem op partijen die helpen de kloof voorbij te 
komen. En stem dan ook niet op partijen die werken aan het vergroten van 
de kloof. Met je stem kun je werken aan verkleinen van de kloof!  

 

Amendement Bethesda 

Wisselen van zorgverzekeraar, daar maakten ruim een miljoen 
Nederlanders in 2022 gebruik van. Bij het 
overstappen is voor veel inwoners de 
beschikbaarheid van nabije zorg van 
groot belang. CDA Hoogeveen staat voor 
beschikbare en bereikbare zorg en 
daarom diende raadslid Annette-Jansen 
Brandsema een amendement in over 
Ziekenhuis Bethesda bij de Nota 
Volksgezondheid. In de nota ontbrak tot 
onvrede van Jansen-Brandsema 
Ziekenhuis Bethesda, terwijl Ziekenhuis 
Bethesda voor veel inwoners van de 
gemeente Hoogeveen en voor de regio 
een grote waarde en betekenis heeft. 
Voor Jansen-Brandsema was dat reden om een amendement in te dienen. 

Jansen-Brandsema licht toe: “De laatste jaren is Ziekenhuis Bethesda 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 ziekenhuis. Dit 
geeft veel onrust en zorgen bij inwoners van onze gemeente. Hoewel de 
gemeente geen zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering of de geboden 
zorg- en dienstverlening in het ziekenhuis, kan de gemeente wel lobbyen  
en meer inzetten op regionale samenwerking. Met het amendement wordt 
hier handen en voeten aan gegeven. De beschikbaar- en bereikbaarheid van 
acute en gespecialiseerde zorg moet daarbij centraal zijn.” Het 
amendement werd met bijna unanieme steun aangenomen. Jansen-
Brandsema besluit: “Ik ben blij dat het amendement is aangenomen. Zeker 
nu de discussie over streekhuizen, Spoedeisende Hulp en concentratie van 
specialistische zorg weer volop in de actualiteit is gekomen verdient dit onze 
aandacht.” 

 

Op bezoek bij…  

CDA Hoogeveen staat middenin de 
samenleving. We komen graag op 
bezoek bij (maatschappelijke) 
organisaties en initiatieven om een 
luisterend oor te bieden en mee te 
denken. Dat was ook reden om in 
december weer een bezoek te brengen 
aan tientallen maatschappelijke 
initiatieven en hen te verrassen met 
een kerstkrans. Het blijft echter niet bij 
twee weken in december. In 2023 gaan 
we daar gewoon mee door. Zo 
brachten we de afgelopen weken 
onder meer een bezoek aan onze 
middelbare scholen en de Speel-O-
Theek. De Speel-O-Theek in de Zuiderbreedte opende een opslag voor 
buitenspeelgoed waar CDA Hoogeveen een bijdrage aan heeft geleverd en 
het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos brachten de 
gemeenteraad op de hoogte over de ontwikkelingen in de scholen. De 
input in de gesprekken nemen we mee in ons raad- en fractiewerk.  

 

 

 

 

 



Voer met ons de campagne: bestel een poster! 

CDA Hoogeveen levert een aantal sterke kandidaten voor 
de Provinciale Staten en Waterschappen. Voor de 
Provinciale Staten Erik-Jan Kreuze (nummer 6) en Erik 
Verbeek (nummer 15) en voor het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta is Bert Otten (nummer 3) onze 
kandidaat. Wilt u samen met ons campagne voeren? 
Bestel een poster van Erik-Jan Kreuze en/of Bert Otten en 
hang deze achter uw raam. Samen staan wij voor Drenthe 
en voor nuchtere politiek in ons waterschap! 

Voor een poster van Erik-Jan Kreuze, mail naar 
e.kreuze@hoogeveen.nl 

Voor een poster van Bert Otten, mail naar b.otten@hoogeveen.nl 
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