
 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand november was de fractie 
binnen en buiten het gemeentehuis aan het werk voor de Hoogeveense 
samenleving. Zo werd er gestemd over de moties en amendementen bij 
de begroting en bezocht de fractie prachtige initiatieven als het 
Taalhuis en Open Bedrijvendag. In deze nieuwsbrief blikken we daarop 
terug! 

 

Begroting 2023: Aan de slag met armoedebestrijding en 
ouderenbeleid, OZB-indexatie niet geschrapt 

“Minder ik, meer wij”, zo luidde de pitch van CDA Hoogeveen over de 
begroting van 2023. In de pitch kwam fractievoorzitter Femke Koekoek 
namens de CDA-fractie met een tweeledige boodschap: de begroting en de 
reserves zijn op orde, maar tegelijkertijd moet er meer oog zijn voor een 
dienstbare overheid, bestaanszekerheid en de samenleving. Het CDA 
stemde in met de begroting en kwam met een aantal voorstellen, waarover 
in de raadsvergadering van 10 november werd gestemd.  

Het schrappen van de OZB-verhoging in 
2023 is één van deze voorstellen. Raadslid 
Erik-Jan Kreuze vertelt hierover: “Het 
college van burgemeester en wethouders 
heeft voorgesteld om de OZB met drie 
procent te indexeren, terwijl de OZB de 
afgelopen jaren flink is verhoogd, de 
inflatie uitzonderlijk hoog is en de 
gemeente Hoogeveen miljoenen 
overhoudt in 2021 – en volgens de 
tussentijdse rapportages – ook in 2022. De 
lage en middeninkomens die al steeds 
moeilijker rond kunnen komen krijgen 
hiermee een extra kostenstijging voor hun kiezen. Voor ons was dat reden 
om een voorstel in te dienen, waarin de OZB-verhoging in 2023 wordt 
geschrapt.” Het voorstel kon helaas niet op steun van de raad rekenen. Het 
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amendement kreeg steun van GroenLinks, SGP, FvD en Jacob van der Heide 
(Gemeentebelangen), waarmee het voorstel helaas werd verworpen.  

Meer succes behaalde de CDA-fractie met een motie, waarin het college 
werd verzocht om van de gemeente Hoogeveen een seniorvriendelijke 
gemeente te maken. Raadslid Annette 
Jansen vertelt hierover: “In februari kwam 
CDA Hoogeveen met het manifest ‘Onze 
ouderen tellen mee’ dat bestaat uit 
veertien speerpunten, waaronder 
speciale aandacht voor ouderen in beleid. 
Dat is belangrijk, omdat het aantal 
ouderen in de gemeente Hoogeveen al 
jaren toeneemt en de komende jaren nog 
verder zal toenemen. Daarom heb ik 
samen met GroenLinks, PvdA, SGP en SP 
het college verzocht om samen met 
ouderen en ouderenorganisaties onze 
gemeente seniorvriendelijk te maken, 
een gemeente waar ouderen prettig oud kunnen worden. Met succes, met 
20 stemmen voor en 11 stemmen tegen is de motie aangenomen.”  

Een ander aangenomen CDA-voorstel is de motie ‘Aan de slag met 
armoedebestrijding’. Armoedebestrijding en bestaanszekerheid is een 
belangrijk speerpunt voor de christendemocraten die een integrale aanpak 
bepleitten. Femke Koekoek licht hierover toe: “Wethouder Jeroen 
Westendorp heeft een armoedeconferentie aangekondigd als startpunt 
voor het opstellen van beleid om meer kennis op te halen. Er is echter 
voldoende kennis en ervaring aanwezig om armoede te bestrijden en de 
bestaanszekerheid te verbeteren. Nu zijn politieke keuzes nodig. De CDA-
fractie wil die keuzes maken, want armoede is niet alleen financiële kwestie, 
maar heeft ook maatschappelijke gevolgen; het heeft effect op de 
gezondheid, zelfbeeld en het sociale leven. Daarom heeft het CDA samen 
met D66, GroenLinks, PvdA en SP het college verzocht om binnen een half 
jaar na de armoedeconferentie een concreet en integraal beleidsplan voor 
te leggen aan de raad.” De motie kreeg unanieme steun van de raad.  

Na de behandeling van de moties en amendementen werd de gehele 
begroting ter stemming voorgelegd. Het CDA heeft met de begroting 
ingestemd. Koekoek licht nader toe: “Afgelopen juli heeft de CDA-fractie 
tegen de Kaderbrief gestemd. Met de kaderbrief stelt de raad de 
uitgangspunten vast voor de begroting en het CDA kon zich niet in die 
uitgangspunten vinden, omdat het college de OZB wilde verhogen. Wij 
hebben de raad toen niet kunnen overtuigen van de noodzaak van lagere 
lasten voor inwoners en de kaderbrief is door een meerderheid 



aangenomen. Het college heeft dit democratisch genomen besluit 
uitgevoerd en democratisch genomen besluiten respecteren we als 
christendemocraten. We hebben daarom ingestemd met de begroting en 
we zijn daarbij tevreden dat onze voorstellen, vanuit onze idealen, op steun 
van de raad konden rekenen.” 

Wilt u de gehele stemverklaring van de CDA-fractie bij de Begroting lezen? 
Lees het hier. 

Bent u benieuwd hoe er is gestemd over de andere CDA-voorstellen? Bekijk 
hier onze terugkoppeling in minder dan één minuut. 

 

CDA stelt mondelinge vragen over lange wachtlijst taallessen 
Oekraïners 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 november heeft raadslid 
Haaije Feenstra-Paas namens de CDA-fractie mondelinge vragen gesteld 
over taallessen voor Oekraïners. Feenstra-Paas ontving signalen dat er een 
wachtlijst bestaat van 150 Oekraïners voor taallessen, terwijl de gemeente 
Hoogeveen vijf miljoen ‘overhoudt’ op de vergoeding van het Rijk voor de 
opvang van Oekraïners, er slechts geld beschikbaar is voor één klas van 
vijftien personen en het Alfa College mankracht heeft voor meer klassen. 
Voor Feenstra-Paas was dat reden om mondelinge vragen te stellen. 
Feenstra-Paas vroeg het college naar de huidige situatie rondom de 
wachtlijst voor taallessen, de oorzaak van deze wachtlijst en welke acties het 
college kan ondernemen om deze wachtlijst op te lossen. 

Kijk hier een deel van Haaijes inbreng terug! 

 

CDA dient motie in om de mogelijkheid tot een toegankelijk 
openbaar toilet in centrum Hoogeveen te onderzoeken          
Het ontbreken van een toegankelijk, openbaar 
toilet is een groot gemis, dat concludeerde 
raadslid Annette Jansen in gesprekken met 
belangenorganisaties van ouderen, chronisch 
zieken, mensen met een beperking en lokale 
ondernemers. De gemeente Hoogeveen is een 
van de weinige gemeenten zonder een 
toegankelijke openbare toiletvoorziening, 
terwijl de gemeente Hoogeveen tegelijkertijd 
gastvrij en inclusief wil zijn.  

Jansen licht toe: “Een toilet is voor veel 
chronisch zieken, ouderen en rolstoelers een 
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voorwaarde om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De angst dat 
er geen toilet in de buurt is leidt tot vereenzaming van deze inwoners. 
Bovendien is het ontbreken van een toiletvoorziening ook in het nadeel van 
de middenstand. Het zorgt ervoor dat mensen niet, niet meer of minder lang 
winkelen. Dit vertaalt zich in lagere uitgaven en dat komt de leefbaarheid 
van het centrum niet ten goede. Verder wordt een openbare 
toiletvoorziening als zeer wenselijk gezien door zwangeren en gezinnen. Dit 
alles is reden genoeg om hierover een motie in te dienen” 

In de motie wordt het college verzocht om de mogelijkheden voor een 
toegankelijk, openbaar toilet in het centrum van Hoogeveen te 
onderzoeken. Dit onderzoek moet samen met ondernemers en lokale 
belangenorganisaties van ouderen, chronisch zieken en mensen met een 
beperking worden uitgevoerd. Verder wordt het college verzocht om de 
mogelijke scenario’s van een toegankelijk openbaar toilet en de kosten 
daarvan uiterlijk 1 juli 2023 voor te leggen aan de raad, voorzien van een 
aanbeveling. Als blijkt dat er een toegankelijk openbaar toilet in de 
binnenstad zonder ondersteuning van de gemeente kan worden 
gerealiseerd, dan is het informeren van de raad voldoende. De raad kon zich 
overduidelijk vinden in de strekking van de motie. De motie werd met 
ChristenUnie, SGP en SP als mede-indieners unaniem aangenomen.  

 

Column: Nieuw in Jeruzalem 

Haaije Feenstra-Paas 

Daar sta je dan als nieuw gekozen lid van de gemeenteraad van Hoogeveen. 
Wel een noorderling, maar géén Drent. Vanuit mijn jonge jaren weet ik nog 
dat Hoogeveen werd beschouwd als ‘het Jeruzalem van het Noorden’ (en 
Drachten als een goede tweede). Dat betekent: een actief kerkelijk leven en 
een burgerlijke gemeente met een sociaal gezicht. Opvallend genoeg ook 
met gezonde industriële bedrijvigheid aan de ene kant en een duidelijke 
plattelandsomgeving, die de cultuur kleurt.  
 
Als nieuwbakken raadslid sta ik soms te 
knipperen met mijn ogen over de grote 
hoeveelheid dikke rapporten, de veelheid 
van vergaderingen en de vele hypes die 
voorbij komen. Het vraagt van mij dat ik 
goed bij de tijd ben en alert reageer, om de 
wegen in het hart van Jeruzalem, het 
gemeentehuis en de omliggende straten, te 
leren kennen en te doorgronden. 



 
Na een half jaar kom ik, ‘stamelend en zoekend’, tot een paar observaties die 
me raken. CDA Hoogeveen is in deze periode een oppositiepartij geworden, 
maar wel één die verschil kan maken voor onze inwoners. We staan echt 
voor onze eigen agenda en zijn gericht op samenwerking met andere 
partijen. Sterk en sociaal hoort bij het CDA, net zo goed als het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid en een dienstbare overheid die zich richt op 
haar kerntaken. 
 
Met onze agenda zetten wij sterk in op het verbeteren van de veiligheid in 
onze gemeente, want daar valt nog veel te winnen. Een onderdeel daarvan 
is de verkeersveiligheid: het beter onderhouden van wegen en fietspaden. 
Zo hebben we ons ingezet om de problemen bij de Wijsterseweg, de 
Boekweitlaan en nu de Domeinweg onder de aandacht te brengen bij 
politieke bestuurders en op te lossen. Je houden aan de maximale snelheid 
en dat gedrag stimuleren is daarbij van belang.  
Maar veiligheid omvat ook de sociale veiligheid in onze gemeente. In de 
gemeente Hoogeveen vinden in vergelijking met andere Drentse 
gemeenten de meeste vernielingen in de openbare ruimte plaats. Abri’s en 
prullenbakken zijn het doelwit van zinloos geweld dat steeds normaler lijkt 
te worden en de gevoelens van onveiligheid versterkt. Wij pleiten daarom 
voor meer cameratoezicht en lik-op-stuk aanpak van daders.  
 
Wat de veiligheid niet ten goede kan komen is het normaliseren van 
drugsgebruik. De niet-confessionele partijen hebben zich op dit moment 
verenigd om coffeeshops in Hoogeveen toe te staan, terwijl hulp- en 
zorgverleners al moeite genoeg hebben om de problemen die uit 
drugsgebruik voortvloeien het hoofd te bieden. De meest voorkomende 
klacht bij de politie is huiselijk geweld dat zich juist vaak onder invloed van 
verslavende middelen afspeelt. Is het normaliseren van softdrugs dan de 
juiste stap? Willen we dat het in onze gemeente, bij onze kinderen, het 
gewoon wordt om halverwege de lesdag even de stad in te gaan om een 
nieuwe voorraad in te slaan? Laten we niet naïef zijn: ook zonder een 
coffeeshop is het drugsgebruik in Hoogeveen een probleem. Maar laten we 
niet doen alsof drugsgebruik normaal en onschuldig is. Laten we ons 
bewust zijn dat nagenoeg alle drugsverslaafden zijn begonnen met het 
gebruik van softdrugs. Wij blijven tegen coffeeshops en zullen streng zijn op 
het aankomende beleid.  
 
Er is tot slot ook veel te winnen op het gebied van asielbeleid. Hoe zorgen 
we ervoor dat de mensen uit Oekraïne snel de Nederlandse taal kunnen 



leren om zo volwaardig in deze samenleving hun plaats in te kunnen 
nemen? De kerken hebben vooropgelopen, ook in de gemeente 
Hoogeveen, om de nieuwkomers te verwelkomen. In veel kerkelijke 
gemeenten vinden de vluchtelingen uit Oekraïne ook een geestelijk thuis in 
deze voor hen barre tijden. Dat verdient onze waardering én onze steun. Het 
CDA staat er voor dat de overheidsgelden die voor hen zijn bedoeld, ook bij 
hen terecht komen. Dat is barmhartig én rechtvaardig.  
 
Ik zet mij in voor een barmhartige en rechtvaardige wereld. Dat staat 
centraal in mijn politiek werk en blijft mij motiveren om in Hoogeveen 
politiek actief te zijn. Ook al moet ik nog dikwijls om de weg vragen in 
Jeruzalem.  
 

CDA-fractie aanwezig bij inspirerend partijcongres 
Op zaterdag 6 november vond in Nijkerk het CDA-congres plaats in een 
relatief nieuwe vorm, genaamd ‘AppèlXL’. Naast het plenaire gedeelte 
konden aanwezige leden diverse deelsessies volgen over onder meer het 
bouwen aan gemeenschappen, bestaanszekerheid en veiligheid. Namens 
de CDA-fractie waren raadsleden Annette Jansen, Erik-Jan Kreuze, Bert 
Otten en Femke Koekoek aanwezig.   

Peter Koekoek, Bert Otten en Femke 
Koekoek waren tevens initiatiefnemers 
van de resolutie Wolf. In deze resolutie 
wordt uitgesproken dat de Rijksoverheid 
ter bescherming van inwoners verplicht 
is om de wolf uit Nederland te 
verwijderen. Hiervoor moeten bestaande 
internationale verdragen en andere wet- 
en regelgeving zo ruim mogelijk worden 
toegepast en zo nodig worden 
aangepast. De resolutie kreeg een 
positief preadvies en kon ook op steun 
rekenen van de congresdeelnemers. Met 
306 stemmen voor en 89 tegen werd de resolutie aangenomen en werd er 
een krachtig signaal vanuit Hoogeveen afgegeven aan de landelijke Tweede 
Kamerfractie.  

De Hoogeveense CDA-fractie kijkt met plezier terug op het inspirerende 
congres. De informatie van de inspirerende sessies en de gespreksstof van 
ontmoetingen met andere lokale CDA-raadsleden in den lande neemt de 
fractie mee in hun politieke werk.  



CDA bezoekt prachtige initiatieven  

Het raadswerk begint niet bij de entree van 
het gemeentehuis; het raadswerk begint op 
straat, tussen de mensen, bij 
maatschappelijke betrokkenheid en dus 
vanzelfsprekend bij prachtige initiatieven die 
onze samenleving vormen. Wekelijks is de 
CDA-fractie op bezoek bij deze initiatieven om 
informatie op te halen, kennis en ervaringen 
uit te wisselen en initiatieven waar mogelijk te 
helpen bij knelpunten. Zo brachten 
raadsleden Erik-Jan Kreuze en Annette 
Jansen een bezoek aan het Taalhuis, waren 
Erik-Jan Kreuze en Femke Koekoek aanwezig 
bij de opening van het nieuwe hockeyveld van 
de Hoogeveense Hockeyclub en bezochten 
raadslid Aaf-Tineke Bisschop en opvolger 
Arnold de Weerd de Open Bedrijvendag.  

 

 

 

Uitnodiging: Hef samen met ons het glas op de 
Oudejaarsborrel 

Met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw 
in aantocht is het jaar 2022 alweer bijna 
ten einde. Het is tijd om samen terug te 
kijken op dit bijzondere jaar met een 
intensieve campagne voor en samen 
vooruit te kijken naar 2023. De fractie 
nodigt u hiervoor uit met een 
Oudejaarsborrel op donderdag 29 
december van 19:30 tot 21:30 bij de 
Koffiepot, Hoofdstraat 81 in Hoogeveen. 
Laten we samen het glas heffen op 
2023! De fractie kijkt ernaar uit om u 
weer te zien en te spreken! 

 

 

 


