
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand september keerde 
Annette Jansen terug als raadslid en werd Femke Koekoek de nieuwe 
fractievoorzitter. De fractie bleef ondertussen aan het werk voor onze 
gemeente. Zo stelde de CDA-fractie mondelinge vragen over de 
stijgende energieprijzen en de inflatie en gingen we in gesprek met 
bewoners van de Wijsterseweg omtrent verkeersveiligheid. In deze 
nieuwsbrief blikken we daarop terug. 

 

Femke Koekoek verkozen tot nieuwe fractievoorzitter 

Femke Koekoek wordt de nieuwe fractievoorzitter van CDA Hoogeveen. 
Annette Jansen-Brandsema, voormalig lijsttrekker en raadslid, keert na een 
langdurig ziekteverlof weer terug in de raad. Direct na de 
gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart viel Jansen uit met ernstige 
gezondheidsklachten. Omwille van haar huidige gezondheidssituatie keert 
zij terug als raadslid en niet als fractievoorzitter zoals de bedoeling was. 

In maart kreeg Jansen te horen dat ze een 
hartspierziekte heeft en volgde een lange 
periode van behandeling en onderzoek. 
Gelukkig gaat het herstel voorspoedig en 
kan zij gefaseerd haar werkzaamheden 
weer oppakken. “Ik ben blij terug te zijn in 
de fractie en de raad. Ik ga mij voor onze 
partij als raadslid en woordvoerder de 
komende jaren vooral inzetten voor en 
met de oudere inwoners in onze 
gemeente en het onderwijs. Daar heb ik 
veel zin in.” 

Het fractievoorzitterschap werd het afgelopen half jaar waargenomen door 
Haaije Feenstra. Arnold de Weerd nam tijdelijk plaats in de raad. “Dat vroeg 
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snel schakelen en veel flexibiliteit en daar wil ik deze collega’s heel erg voor 
bedanken”, aldus Jansen.  

De fractie heeft unaniem Femke Koekoek als nieuwe fractievoorzitter 
gekozen. Koekoek heeft veel ervaring in de lokale politiek. Eerder was zij in 
de gemeente Amersfoort raadslid en in meerdere gemeenten griffier. 
Annette Jansen: “De fractie heeft er alle vertrouwen in dat Femke als nieuwe 
fractievoorzitter deze rol op een goede manier en met veel enthousiasme 
gaat vervullen.” 

Zelf geeft Femke hierover aan: “Ik woon nu met plezier een aantal jaren in 
Hoogeveen en ik leer de gemeente steeds beter kennen. Graag kom ik met 
inwoners in gesprek om te weten wat er speelt en wat er nog meer te 
ontdekken valt in Hoogeveen. Als fractie blijven we ons inzetten voor een 
sociaal Hoogeveen waar het normaal is dat we naar elkaar omzien en waar 
de lasten voor onze inwoners beperkt worden.” 

 

CDA stelt mondelinge vragen over stijgende energieprijzen en 
inflatie 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 september heeft de CDA-
fractie bij monde van fractievoorzitter 
Femke Koekoek mondelinge vragen gesteld 
over stijgende energieprijzen en inflatie. De 
stijgende energieprijzen en de inflatie baren 
de christendemocraten grote zorgen. 
Koekoek vertelt hierover: “Tijdens de 
bespreking van de kaderbrief spraken wij als 
fractie over het inflatiespook dat door 
Europa en ook door Nederland waait. Het 
wordt steeds concreter wat dat betekent. In 
de maand augustus werd de hoogste 
inflatie ooit gemeten, namelijk 12 procent, 
en inmiddels heeft ook de branchevereniging voor schuldhulpverleners aan 
de bel getrokken. De koopkrachtsteun zal pas in 2023 zorgen voor financiële 
verlichting, wat ook effect heeft voor onze middeninkomens. Alle reden dus 
om vragen te stellen hoe dit uitpakt voor Hoogeveen.” Koekoek heeft het 
college onder meer gevraagd naar de omvang van het aantal huishoudens 
in de schuldsanering die de hoge energierekening niet kunnen betalen en 
of het college bereid is om in 2022 passende maatregelen te nemen om 
middeninkomens te ondersteunen.  

 

 



Column: Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Femke Koekoek 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Een 
lied dat de laatste tijd veel door mijn hoofd 
gaat en dat ik thuis uit volle borst zing. Ik 
voel me dankbaar; ik mag gelukkig zijn met 
Peter, een mooi huis, een goede opleiding, 
leuk werk en een prima inkomen. Ik ben niet 
met een gouden lepel in mijn mond 
geboren. Maar door kansen te krijgen en 
hard te werken sta ik waar ik nu sta. Dat is 
geen reden tot zelfgenoegzaamheid en om 
te zeggen dat het dus ook aan je zelf ligt als 
je minder succes hebt. Toch gebiedt de 
eerlijkheid mij te zeggen dat ik dat toch wel lang heb gedacht. Hoe dat 
veranderd is? Wellicht heeft dat te maken dat ik niet meer in de Randstad-
bubbel woon waarin ik dacht dat je in dit land van een dubbeltje een kwartje 
kon worden. 

Ik schrik ook als ik aan de benzinepomp sta of een kar boodschappen 
afreken. Ik zie bij mijn eigen vrienden en familie dat mensen het steeds 
moeilijker krijgen en wekelijks hoor ik op de markt ook genoeg. Juist de 
mensen die tot nu toe met kansen pakken en hard werken zich prima 
redden, komen nu in de knel door ontwikkelingen waar zij geen enkele grip 
op hebben. Dus hoezo: verantwoordelijk voor je eigen succes?  

In onze gemeente leeft een grote groep inwoners in een positie waarin bij 
de minste tegenslag grote problemen ontstaan, zoals schulden of 
werkloosheid en alles wat daarmee samenhangt. Armoede is bepaald geen 
nieuw fenomeen in Hoogeveen. Vaak zijn problemen al van generatie op 
generatie doorgegeven. Als gemeente hebben we daar nog steeds geen 
antwoord op gevonden. We moeten aan de slag om deze 
generatiearmoede te doorbreken en op te komen voor het verbeteren van 
bestaanszekerheid. Maar waar dat vroeger gold voor de laagste inkomens, 
gaat het nu ook om de groep daarboven.  

Die groep is de groep die thuishoort bij het CDA, de partij van Abraham 
Kuyper, de man van de ‘kleine luyden’. In Trouw van 10 september pleitte 
een groep CDA’ers voor een radicale terugkeer van het CDA naar deze kleine 
luyden. Deze groep werd omschreven als ‘die mensen die van een uitkering 
afhankelijk zijn, een te klein pensioen hebben, die banen moeten 
combineren en de mkb’er die de kosten niet meer kan opbrengen’. En 
uiteraard moeten we oog houden voor die groep. Maar ik wil daarnaast 
pleitbezorger zijn voor Kuypers kleine luyden. In zijn tijd waren dat de 



ambachtslui, lage ambtenaren, kleine kooplieden en boeren. In onze tijd zijn 
dat de timmerman, de MKB’er, de ZZP’er, de boer, de doktersassistent en de 
docent. De groep inwoners die nooit afhankelijk was van de overheid. 
Diegenen die op eigen benen willen staan en dat ook konden maar die dat 
steeds meer onmogelijk wordt gemaakt. De zwijgende meerderheid die 
Nederland op de achtergrond draaiende hield, terwijl wij bezig waren met 
het optuigen van ingewikkelde schuldhulpverlening, minimaregelingen en 
arbeidsparticipatiewetten.  

Er is geen tijd te verliezen. Er zijn oude en nieuwe sociale kwesties te 
bestrijden in de politiek. En wie zich nog afvraagt waar mijn prioriteit ligt als 
raadslid en fractievoorzitter, dan is dit het thema. Het raakt ons allemaal 
omdat onze samenleving op het spel staat. Het raakt mij zelf, omdat de 
menswaardigheid hiermee gemoeid is. Armoede trekt dwars door je leven 
heen, heeft effect op je gezondheid, zelfbeeld en sociale leven. Maar 
armoede kost de samenleving ook veel geld. Het zijn twee redenen om ons 
hard te maken voor een menswaardig financieel bestaan voor iedereen, 
zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.   

Terugkomend op het lied “Tienduizend redenen tot dankbaarheid”. 
Dankbaar ben ik zeker. Je mag dankbaar zijn als het je goed gaat. Maar ik 
ben niet naïef, want ik zie de problemen om ons heen. Dus ja, er zijn 
tienduizend redenen voor dankbaarheid. Maar er zijn ook redenen voor zorg, 
misschien wel tienduizend en een. 

 

CDA maakt samen met buurtbewoners werk van 
verkeersveiligheid Wijsterseweg  

Eerder dit jaar attendeerden 
buurtbewoners van de Wijsterseweg de 
CDA-fractie op een onveilige 
verkeerssituatie. Buurtbewoners ervaren 
dat veel weggebruikers van de 
Wijsterseweg erg hard rijden. De CDA-
fractie besloot hier werk van te maken. 
De onveilige verkeerssituatie werd 
meermaals onder de aandacht gebracht 
bij wethouder Roelof Bisschop en 
ambtenaren. Met resultaat: op maandag 
26 september hebben raadsleden Bert 
Otten en Aaf-Tineke Bisschop samen 
met buurtbewoners, de wethouder en ambtenaren de situatie ter plaatse 
bekeken. Er was daarbij speciaal aandacht voor de kruisingen 
Wijsterseweg/Secteweg, Wijsterseweg/Diepweg en 



Wijsterseweg/Oosterveld/Boerveld. De wethouder en ambtenaren hebben 
vervolgens de toezegging gedaan om uit te zoeken of er vanuit het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid subsidiemogelijkheden zijn om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Otten is hierover tevreden: “Voor nu is de 
toezegging van de wethouder een mooi resultaat. De fractie zal de vinger 
aan de pols blijven houden, zodat de verkeersveiligheid op de Wijsterseweg 
wordt verbeterd.” 

Feestweken in onze dorpen: CDA bezoekt jaarmarkt Elim 

Na een aantal feestweken in onze dorpen sloot Elim de reeks af. Van vrijdag 
2 september tot zondag 11 september werd er door de Culturele Vereniging 
Elim talrijke activiteiten georganiseerd, 
waaronder het traditionele 
bloemencorso en de jaarmarkt. Het CDA 
nam eraan deel om met onze inwoners 
in gesprek te gaan over wat er speelt in 
hun straat, wijk of dorp. Diverse 
onderwerpen passeerden de revue, zoals 
losliggende stoeptegels. Er heerste 
daarbij een goede sfeer met veel aanloop 
en ook konden bezoekers weer een 
gokje wagen bij een knikkerpot. Meneer 
Daling uit Hardenberg was de gelukkige 
van de 320 deelnemers. Hij raadde het 
juiste aantal knikkers, namelijk 247 
knikkers, en won daarmee een PLUS-
boodschappenbon ter waarde van 50 
euro. Van harte gefeliciteerd en tot snel 
Elim! 

 

Verkeersveiligheid op de Domeinweg verkrijgt aandacht van 
het CDA 

60 km/u, dat is de maximale toegestane snelheid op de Domeinweg. Helaas 
komt het veel voor dat weggebruikers zich niet aan deze snelheid houden. 
De weg die intensief wordt gebruikt voor woon- en werkverkeer tussen 
Fluitenberg/Hoogeveen en Ruinen is namelijk een lange weg die 
weggebruikers ‘’uitnodigt’’ om het gaspedaal even in te drukken. Dit baart 
de bewoners van de Domeinweg grote zorgen. Om deze reden brachten 
raadsleden Bert Otten en Aaf-Tineke Bisschop op woensdag 21 september 
een bezoek aan een aantal bewoners van de Domeinweg in Fluitenberg. 
Bisschop vertelt hierover: “Na een gastvrij ontvangst hebben we met de 
bewoners gesproken over hun wensen om deze weg veiliger te maken. We 



hebben daarbij de toezegging gedaan om de situatie onder de aandacht te 
brengen bij wethouder Roelof Bisschop en de ambtenaren. Zo gaan we 
kijken of we ook op de Domeinweg de verkeersveiligheid kunnen 
verbeteren.”  

 

CDA feliciteert maatschappelijke initiatieven  

In september vierden enkele maatschappelijke initiatieven een hoogtepunt. 
Zo werd de IT-hub op woensdag 14 september in gebruik genomen, opende 
commissaris van de koning Jetta Klijnsma en wethouder Jan Zwiers het 
prachtige Park Dwingeland en won IVN Hoogeveen een geldbedrag voor 
haar inzet voor natuur, duurzaamheid en milieu. De maatschappelijke 
initiatieven vormen allen op hun eigen manier een aanwinst voor de 
Hoogeveense samenleving. Namens het CDA, van harte gefeliciteerd met 
deze hoogtepunten en veel succes! 

 

 


