
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het 
laatste nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand juni werd er door 
de fractie veel politiek werk verricht in de raad en zochten we 
tegelijkertijd de verbinding met de straat met de Van Straat naar 
Raad-actie in de Van Echtenstraat. In deze nieuwsbrief blikken we 
daarop terug.    

 

Geen woorden, maar daden – een reflectie op het 
coalitieakkoord 

Geen woorden, maar daden. Dat is de centrale boodschap van de CDA-
fractie in het duidingsgesprek over het coalitieakkoord in de 
raadsvergadering van 16 juni. De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, 
PvdA, VVD en ChristenUnie heeft met het coalitieakkoord goede 
bedoelingen, maar het coalitieakkoord bestaat niet uit concrete acties: wie 
doet wat, waaraan en wanneer? Fractievoorzitter a.i. Haaije Feenstra-Paas 
riep de coalitie dan ook op om de mouwen op te stropen en de gewekte 
verwachtingen waar te maken, maar uitte ook enkele zorgen in zijn betoog. 

De CDA-fractie maakt zich onder meer zorgen over het ontbreken van een 
doorrekening van het coalitieakkoord. De nieuwe coalitie heeft besloten om 
het akkoord niet door te rekenen, waardoor inwoners mogelijk voor 
ongewenste verrassingen komen te staan. Mogelijke investeringen kunnen 
immers zorgen voor een verhoging van de OZB, terwijl de lasten van onze 
inwoners al flink stijgen met de prijsstijgingen in de supermarkten en aan 
de benzinepomp. Inwoners kunnen hierdoor steeds moeilijker de eindjes 
aan elkaar knopen en een mogelijke OZB-verhoging is daarbij een extra 
onzekerheid.  

Het CDA is verder teleurgesteld over het ontbreken van een aparte 
wethouder Armoedebestrijding en Bestaanszekerheid. Armoede is in de 
gemeente Hoogeveen een schrijnend probleem dat generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Een aparte wethouder Armoedebestrijding en 
Bestaanszekerheid kan hulpbehoeftigen helpen door te beginnen met het 
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vinden van werk. Hiermee wordt het mes 
aan beide kanten gesneden: de 
bestaanszekerheid van onze inwoners 
wordt verhoogd en ondernemers kunnen 
rekenen op nieuwe werknemers, 
waaronder in de zorg, in de bouw en in de 
horeca. Zo creëren we samen een nieuw 
sociaal Hoogeveen waar ook aandacht is 
voor de werkende armen en voor de grote 
middenklasse die onze gemeente kent. 

Onze gemeente moet kunnen rekenen op 
een betrouwbaar en constructief CDA met 
haar wortels in de samenleving. Feenstra-
Paas besluit zijn betoog dan ook met de houding van het CDA in de 
komende raadsperiode: “Als samenwerkende en waardige oppositiepartij, 
zal het CDA een zo constructief mogelijke bijdrage leveren de komende 
jaren. Wij zullen op basis van ons verkiezingsprogramma en vanuit loyaliteit 
en verantwoording naar onze leden en onze gewaardeerde kiezers de 
daden van dit college beoordelen. Het CDA wenst dit college en ons allen 
Gods zegen toe voor de belangrijke uitdagingen in de samenleving waar we 
samen voor staan.” 

Wilt u de gehele inbreng terugluisteren? Ga naar Inbreng Haaije Feenstra-
Paas in duidingsgesprek 

 

Update van lijsttrekker Annette Jansen-Brandsema 

Beste leden, 

Bedankt voor alle lieve berichten, kaarten en bezoekjes! Ik heb me de 
afgelopen maanden enorm geliefd en gesteund gevoeld. En nog! Op 
momenten van ziekte en onzekerheid wordt de betekenis van ‘Omzien 
naar elkaar’ meer dan ooit duidelijk. Na bijna vier onzekere en op 
momenten ook angstige maanden gaat het gelukkig steeds beter met mij.   
 
Begin maart, middenin de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, kreeg ik de diagnose hartfalen. Een 
behandelplan werd opgesteld, medicatie werd opgestart en terwijl we nog 
volop campagne voerden volgde het ene onderzoek na het andere. De 
klachten werden steeds erger en ik stond letterlijk na de verkiezingsavond 
stil. Wat een domper zo aan het begin van een nieuwe raadsperiode en na 
een geweldige campagne waarvan ik uw lijsttrekker mocht zijn. 
 

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/995570
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/995570


 
Helaas. Na een hartkatheterisatie en hartecho bleek uit een MRI-scan dat 
mijn hart een pompkracht had van 15%. Schrikken dus. Ik kwam de trap 
niet meer op, sliep niet meer, at bijna niets meer en begon vocht vast te 
houden met een opname op de spoedeisende hulp tot gevolg. Bizar hoe 
snel je zomaar in een andere film kunt belanden…  
 
Gelukkig ligt dat achter ons. Ik voel me 
sinds een paar weken echt een stuk 
beter! De medicatie slaat heel goed aan 
en ik hou me aan wat nieuwe leefregels 
(lukt prima). De energie komt terug. 
Volgens Wilco zeur ik ook weer… dat is 
een goed teken (…). Afgelopen week 
heb ik zelfs het fractieoverleg weer na 
lange tijd bijgewoond. Het is mooi om 
zo verbonden te mogen zijn en te 
blijven.  
 
Hoewel de oorzaak nog niet is 
gevonden, zijn de meeste klachten 
weg. Het lijkt er steeds meer op dat het 
gaat om een aangeboren afwijking, dat 
wordt nu nader onderzocht. Een laatste 
scan laat een verbetering zien van 15 
naar 21%. Nog niet veel zul je 
denken,  maar het gaat in ieder geval omhoog! 
 
Vanaf volgende week start ik met hartrevalidatie.  Want van mijn conditie 
is helaas weinig over… Ik heb er echt zin in. Beetje bij beetje probeer ik wat 
werk en politieke zaken op te pakken. Met mijn hoofd is immers niets aan 
de hand en het geeft afleiding. Ik ben er nog niet, maar door weer mee te 
doen, krijg ik ook weer extra energie.  
 
Er is met wat beperkingen goed mee te leven en ik heb er vertrouwen in 
dat me dit ook gaat lukken. Ik hoop na de zomervakantie weer plaats te 
kunnen nemen in de fractie en de raad… wellicht in een opbouwende 
vorm. Een mooi doel is het in ieder geval wel!  
 
Hartelijke groeten, 
 
Annette Jansen-Brandsema 

 



Een geslaagde Van Straat naar Raad-actie in de Van 
Echtenstraat 

In navolging op de succesvolle Van 
Straat naar Raad-actie in de 
Boekweitlaan heeft de CDA-fractie op 
maandag 13 juni een nieuwe Van 
Straat naar Raad-actie georganiseerd 
in de Van Echtenstraat. Onder molen 
De Zwaluw gingen fractieleden het 
gesprek aan met inwoners van de Van 
Echtenstraat en omgeving: wat speelt 
er in de buurt? Waar lopen 
buurtbewoners tegen aan? Raadslid 
Erik-Jan Kreuze vertelt hierover: 
“Tijdens de Van Straat naar Raad-actie 
in de Van Echtenstraat hebben we goede gesprekken met de 
buurtbewoners gehad. Een breed scala aan onderwerpen kwamen aan bod: 
van ongedierte tot aan Park Dwingeland. We gaan als fractie de 
onderwerpen inventariseren en kijken wat we concreet eraan kunnen 
doen.”  

 

CDA en VVD dienen met succes motie in over stikstofbeleid 
Den Haag 

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 30 juni brachten 
bezorgde boeren een bezoek aan het raadhuis. Als CDA-fractie zijn we met 
hen het gesprek aangegaan en delen wij hun zorgen. Daarom hebben CDA 
Hoogeveen en VVD gezamenlijk een motie ingediend over de 
stikstofplannen. Nadat CDA Hoogeveen al haar steun had uitgesproken voor 
het verzet van de CDA-fractie in de 
Provinciale Staten, voegen wij dus ook 
lokaal daad bij het woord. En dat met 
succes! De motie is aangenomen. In de 
motie wordt de waardering uitgesproken 
voor onze hardwerkende agrariërs en 
spreekt de raad uit dat het 
onbespreekbaar is dat agrarische 
ondernemers verplicht worden om te 
stoppen of te verhuizen op basis van 
modellen. Voor het CDA is het belangrijk 
dat er geboerd blijft worden in onze 
gemeente ten behoeve van de 



leefbaarheid, de voedselzekerheid en ons prachtige landschap. Daarom 
moet er eerst worden ingezet op innovatie. Raadslid Bert Otten vertelt hier 
onder meer over: ”Wij vinden voor Hoogeveen de plattelandscultuur 
essentieel en daar zijn de boeren de spil in met de aanverwante sectoren, 
die ook in de stad Hoogeveen te vinden zijn. De economie in het noorden en 
oosten drijft erg op de landbouw, die als schuldige wordt neergezet. We zijn 
blij met het aannemen van de motie. Het college is nu opgeroepen om deze 
boodschap te verspreiden bij de Gedeputeerde Staten, bij het Ministerie van 
LNV en bij de gehele Tweede Kamer.”   

 

CDA, ChristenUnie en SGP vragen aandacht voor ongewenste 
reclame-uitingen 

In de periode rond Pinksteren werd de CDA-fractie onaangenaam verrast 
met de aankondiging van het optreden van de band ‘Rotting Christ’ in het 
Podium. De naam van de band wordt 
namelijk ervaren als antichristelijk en 
aanstootgevend, omdat ‘een rottende 
Christus’ haaks staat op de wederopstanding 
van Jezus – een fundament in het christelijk 
geloof. Het CDA is van mening dat je 
respectvol om moet gaan met minderheden 
en dat geldt zeker voor instellingen die  
betaald worden met gemeenschapsgeld, en 
daarom sloeg CDA Hoogeveen samen met 
ChristenUnie en SGP de handen ineen. Samen 
riepen ze Het Podium op om de posters te 
verwijderen, waarna Het Podium de posters 
liet weghalen. Daarmee was de kous niet af. CDA besloot om gezamenlijk 
met de ChristenUnie en de SGP een motie in te dienen om nieuwe gevallen 
te voorkomen. In de motie werd het college verzocht om vergunningen 
omtrent reclame-uitingen strenger te toetsen aan de weigeringsgronden, 
waarin vermeld staat dat reclame-uitingen niet nodeloos kwetsend mogen 
zijn. De stemming over de motie staakte in de raadsvergadering van 16 juni 
en in de raad van 30 juni werd de motie uiteindelijk verworpen.  

 

 

 

 



CDA stelt schriftelijke vragen over doorgeslagen bureaucratie 
bij evenementen en dorpsfeesten 

‘Vergunning aanvragen? Een drama!’ Zo kopte de Hoogeveensche Courant 
van 8 juni een artikel over de strenge regelgeving waar veel evenementen 
en dorpsfeesten mee worstelen. Dit geldt helaas onverminderd voor de 
feestweek in Stuifzand. Raadslid Arnold de Weerd vertelt hierover: “Ik sprak 
onlangs Erwin Laurenssen van het bestuur van de feestweek in Stuifzand. 
Laurenssen vertelde mij over de steeds strengere eisen die gelden bij het 
organiseren van een dorpsfeest. Dat is bepaald geen sinecure. Het bestuur 
moest onder meer een stikstofberekening en een tekening op schaal 
aanleveren, maar ook werd het bestuur op de hoogte gesteld dat er 
voldoende toiletpapier aanwezig moest zijn. Als CDA-fractie zijn we 
geschrokken van deze doorgeslagen bureaucratie. Initiatiefnemers kunnen 
immers zelf ook bedenken hoeveel toiletpapier er aangeschaft moet 
worden.” CDA Hoogeveen stelde daarom schriftelijke vragen aan het college 
van burgemeester en wethouders. Daarbij werd het college gevraagd naar 
het beoogde doel van een stikstofberekening bij een dorpsfeest van een 
paar honderd bezoekers en het doeleinde van een tekening op schaal. 
Daarnaast vroeg CDA Hoogeveen naar de plannen van het college om 
overbodige regels bij de vergunningaanvraag voor evenementen en 
dorpsfeesten te schrappen – een wens die wordt uitgesproken in het 
coalitieakkoord. Tot slot brachten de christendemocraten de 
omgevingsvergunning onder de aandacht. De kosten van een 
omgevingsvergunning bedragen vijftienhonderd euro. Een hoog bedrag 
dat het voortbestaan van dorpsfeesten in gevaar kan brengen. CDA 
Hoogeveen vroeg daarom om een toezegging van het college om 
dorpsfeesten blijvend vrij te stellen van de omgevingsvergunning. 
Afrondend besluit de Weerd: “De overheid moet initiatiefnemers van 
prachtige evenementen en dorpsfeesten vertrouwen en hen de ruimte 
geven. Zo komt de samenleving het beste tot zijn recht.”    

 

Een afscheid in een dierlijk en zomers tafereel: CDA-fractie 
neemt afscheid van de oud-raadsleden met een BBQ 

Met een goed humeur en mooi weer trokken fractieleden, oud-raadsleden 
en het bestuur naar het mooie Fluitenberg om daar gezamenlijk afscheid te 
nemen van Kamiel Bertels, Hetty Bouius-Feijen en Klaas Kroezen als oud-
raadsleden. Het afscheid begon met een borrel vooraf, waarna de barbecue 
werd aangestoken en interim-fractievoorzitter Haaije Feenstra-Paas de 
aanwezigen voorzag van een stuk lekker gebraden vlees. Na het eten klom 
interim-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze op een bierkrat om de oud-



raadsleden één voor één persoonlijk toe te 
spreken en hen te voorzien van een uniek en 
ook ludiek cadeau. In willekeurige volgorde 
begon Kreuze bij oud-raadslid Klaas Kroezen, 
die gekscherend ‘Mister Sedum’ werd 
genoemd vanwege zijn inzet voor groene 
daken. Kreuze loofde zijn politiek van 
vriendelijkheid en zijn inspanningen voor 
kansengelijkheid met het opzetten van 
Hoogeveen On Stage. Hierna ontving Klaas 
Kroezen een hark als cadeau om zo het dak 
op zachtaardige wijze te kunnen ontdoen 
van bladeren. Vervolgens richtte Kreuze zich 
tot Kamiel Bertels, die tevens vicevoorzitter 
van de raad was. Kreuze memoreerde de 
neutrale houding van Bertels als 
vicevoorzitter: “Na maanden voorbereiding 
had ik een goede speech voorbereid bij de 
jaarrekening van 2019, maar ik ging niet slim om met de tijd. Kamiel 
hamerde af: ik had het maximaal aantal punten bereikt. Afhameren dus.” 
Hierom prees Kreuze het vicevoorzitterschap van Bertels, waarna Bertels – 
“omdat hij zo graag van afhameren houdt” in de woorden van Kreuze – een 
CDA-voorzittershamer kreeg. Tot slot lichtte Kreuze de bijdrage van Hetty-
Bouius Feijen uit – de moeder van de fractie. Kreuze prees het idee van 
Bouius om uitgestelde koffie in te voeren in Hoogeveen en had grote 
waardering voor haar standvastigheid in het IJZ-dossier. Zo stemde ze 
enkele keren afwijkend van de fractie in dit dossier. Uit diep respect voor 
haar standvastigheid ontving Bouius een paar schaatsen. Hetty, Klaas en 
Kamiel, namens de fractie nogmaals bedankt voor de mooie (politieke) 
momenten de afgelopen jaren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDA dient een amendement in over Gemeentelijke 
Kredietbank 

In de raadsvergadering van 16 juni heeft raadslid Femke Koekoek samen 
met D66, GroenLinks, PvdA, SP en SGP een amendement ingediend over de 
Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Met succes! Het amendement werd bijna 
unaniem aangenomen. In het amendement wordt opgeroepen om te 
kijken naar alternatieven voor de GKB. Raadslid Femke Koekoek vertelt: “Het 
bestuur van de GKB heeft besloten 
om de GKB in de toekomst te 
vervreemden. Aangezien het naar de 
markt brengen van de GKB risico’s 
kent en de dienstverlening van de 
GKB onze meest kwetsbare inwoners 
treft, namelijk inwoners met 
schulden(problematiek), vraag ik de 
GKB te kijken naar alternatieven. Bij 
deze alternatieven moet de kwaliteit 
van de dienstverlening worden 
gewaarborgd en de ervaren risico’s 
moeten worden verminderd. Ik ben 
blij met de steun van de raad en zal de 
vinger aan de pols houden.”  

 

Op weg naar Compostella: de fractie pelgrimeert met God 

Elke fractievergadering opent de CDA-fractie met een dag uit de 45 dagen 
van ‘Pelgrimeren met God’. Dit boekje van Detlef Lienau kwam op het pad 
van raadslid Erik-Jan Kreuze na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. 
Een pelgrimstocht hoeft niet fysiek te zijn, maar kan ook geestelijk zijn, zo 
schrijft Lienau. Iedere fractievergadering is een etappe in de komende vier 
jaar. We weten ook op de ochtend niet waar we ’s avonds op terug zullen 
kijken. Toch is het goed als christelijke partij al dan niet gedwongen om te 
pelgrimeren. Om het alledaagse van het politieke even achter je te laten. 
Even daarboven te staan en al dan niet met spiegels zelf na te denken. De 
geestelijke pelgrimstocht is voor de fractie van het CDA Hoogeveen het 
enige juiste om te doen, want als we deze ‘camino’ – pelgrimstocht in het 
Spaans – hebben afgelegd zullen we verrijkt en vol van Gods kracht en 
energie ons werk kunnen doen. 



De christelijke traditie van het pelgrimeren is geworteld in het vroege 
christendom en in het Nieuwe Testament. Pelgrimeren is dan nog niet een 
concrete trektocht langs een aangegeven weg, maar een levenshouding 
waarmee je loskomt van het gewone en het vertrouwde en je op God richt. 
God die niet gewoon is, maar bijzonder. De pelgrimsreis is een symbolische 
uitdrukking van het menselijk bestaan. Als pelgrim leef je uit wat er in je is 
gelegd. Je oefent in wat je is opgedragen. U hebt ons voor Uzelf gemaakt en 
ons hart is onrustig totdat het rust vindt in U. Augustinus ziet de mens als 
iemand die zich uitstrekt, die openstaat naar voren 
toe, die zichzelf niet vast heeft omlijnd, maar die 
zijn eigen ik nog maar kort geleden heeft 
gevonden. De mens is onrustig, omdat hij nog niet 
op de plaats is komen waar hij thuishoort: bij God. 
Onrust is geen teken van falend geloof, maar een 
teken dat je verwachtingsvol uitstrekt. Christenen 
geloven dat de mens openstaat naar de toekomst 
en zijn doel vindt in de toekomst.  

Christenen zijn tevens peregrini, wat kan worden 
vertaald als ‘vreemdeling’. Deze wereld is en blijft 
immers vreemd voor ons, maar tegelijkertijd 
kunnen we erop vertrouwen dat we thuis zullen 
komen. Dat heeft God ons beloofd. Zo lezen we in 
Hebreeën 11: 13-16 dat we op aarde vreemdelingen 
en gasten zijn en reikhalzend uitkijken naar een 
beter vaderland, namelijk het hemelse. Ons hele 
aardse leven zijn we als mensen onderweg en dat moedigt de schrijver van 
de brief in Hebreeën aan. In Hebreeën 12:1 staat immers dat we vastberaden 
de wedstrijd moeten lopen die voor ons ligt. Jezus geeft ons voor de 
pelgrimstocht aanwijzingen mee: ‘Neem geen geldbuidel, geen reistas en 
geen sandalen mee, en groet onderweg niemand’ (Lucas 10:4). Wij stellen 
ons al biddend open voor wat komt en wij vragen welke route we moeten 
gaan. Wij nemen deze tijd om te pelgrimeren met God. Omdat God weet 
hoe moeilijk wij het vinden om radicaal naar Hem te verlangen komt hij ons 
tegemoet. Niet om onze reis te verkorten, maar om met ons mee te lopen 
en ons te steunen. Pelgrims ervaren Gods uitgestrekte hand in de 
gezamenlijke maaltijden en in de gastvrije gastenverblijven. In een 
troostend woord en in een bemoedigende zegen. God geeft wat wij nodig 
hebben, zodat wij de hoop niet opgeven en blijven doorgaan op de tocht. 

 

 

 



Nu wij in de oppositie zitten, kunnen we ons wellicht beschouwen als 
‘peregrini’. Het biedt ons de ruimte om onze eigen route te kiezen en om in 
2026 goed doordacht aan te komen in ons ‘Santiago de Compostella’. En we 
zijn niet alleen in onze pelgrimstocht. Wij mogen dit delen met de vele 
pelgrims ter wereld, die opvallend genoeg in aantallen toenemen. We zijn 
in de verwachting dat wij onze bergen van vreugde mogen vinden in de 
pelgrimstocht die wij als fractie nu mogen afleggen.  

Zo gaat de CDA-fractie iedere vergadering een etappe. Iedere keer bereiken 
we een nieuwe plaats: van Uithuizen in het Hoge Land naar Groningen, 
vanuit Groningen naar Assen en vanuit Assen naar de Wijk. Bewust dat we 
gewoon steeds één voet voor de andere moeten zetten. Wij denken om ons 
geestelijk proviand op de pelgrimstocht en wij danken met God voor de 
tocht. Wij sluiten dan ook af met de zegenbede van de pelgrim: 

Zegen mij met een woord. 
Dat mij naar U toe roept. 
Zegen mij met onrust, 
Die verwachtingsvol op U afstapt. 
Zegen mij met verlangen, 
Dat graag op de weg gaat. 
Zegen mij de eerste stap, 
Dat die mijn moed geeft om verder te gaan. 
Zegen de mensen die ik tegenkom, 
Dat we in elkaar het verlangen opwekken om door te gaan. 
Zegen mijn weg met U, 
Weest het licht dat mij tegemoet schijnt en de steun aan mijn zijde. 
 
Zo kunnen we zeggen dat alles een reden heeft. Ook in de politiek.  
 
Dit betreft een ingekorte versie van een blog van fractievoorzitter a.i. Erik-
Jan Kreuze op kreuzeman.nl 



Vakantiewensen 
Zoals u heeft kunnen lezen ligt het 
raadswerk niet stil. De fractie is en 
blijft volop aan het werk voor een 
beter, socialer en veiliger Hoogeveen, 
ook tijdens het reces. Hoewel de 
zomervakantie nog moet aanvangen, 
wensen wij u alvast een fijne 
zomervakantie. Geniet van elkaar en 
van het mooie weer! 
 
 
   
 

 

 


