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Campagne 
De campagne is goed op stoom! Met nog een 
kleine twee weken te gaan, willen we u een 
korte impressie geven waar we mee bezig zijn 
en wat nog gaat komen. 
 
Vrijwilligers en locaties met CDA borden / 
spandoeken 
We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme. De afgelopen weken 
zijn er door geheel Bronckhorst borden 
geplaatst met onze lijsttrekker Wilko Pelgrom. 
 
 

 

 
 
We zijn nog op zoek naar goede zichtlocaties 
waar een bouwhek met spandoek mag komen 
te staan. U kunt denken aan een provinciale 
weg of doorgaande weg in een dorp, waarbij 
het spandoek wel op eigen terrein moet komen 
te staan.  
Daarnaast beschikken we nog over enkele 
borden geschikt voor verkiezingsposters. Deze 
kunnen in tuinen geplaatst worden. 
Tot slot kunt ook posters aanvragen en achter 
uw raam bevestigen. 
Voor alle voorbeelden kunt u contact opnemen 
met Bengt Stegeman, 06-51114132 of 
 b.stegeman@bronckhorst.nl  
 

 
 
 
 

Verkiezingsprogramma 
Met trots hebben wij op 16 januari ons 
verkiezingsprogramma Bronckhorst in Balans 
2022-2026 gepresenteerd. In dit 
verkiezingsprogramma hebben we onze visie, 
ambities, doelen en uitvoeringsplannen 
overzichtelijk voor u uitgewerkt. Bekijk ons 
verkiezingsprogramma op onze website: 
https://www.cda.nl/gelderland/bronckhorst/s
tandpunten/verkiezingsprogramma 
 

 
 
Leest u onze belangrijkste punten liever in het 
Achterhoeks? Ook dat kan. Deze kunt u ook op 
onze website bekijken: 
https://www.cda.nl/gelderland/bronckhorst/a
ctueel/nieuws/cda-bronckhorst-in-t-
achterhooks 
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Hoe zijn we zichtbaar geweest 
Zaterdag 5 februari hebben Jan Klein Lenderink 
en Jacobien Klein Lenderink de gemeentelijke 
borden in de gemeentewerf in Zelhem beplakt 
voor CDA Bronckhorst. De 22 borden zijn 
inmiddels verspreid geplaatst in de gemeente 
Bronckhorst.  
 

 
 
Zaterdag 5 februari heeft team CDA 
Bronckhorst de dorpen Drempt, Hummelo en 
Keppel op de fiets aangedaan. Wij hebben 
gesproken met de dorpsraad Drempt over o.a. 
woningbouw, verkeersveiligheid en de 
voorzieningen. Vervolgens zijn we naar Hoog-
Keppel gefietst waar we gesproken hebben 
met dorpsraad in Keppel, het bestuur van de 
Hessenhal Hoog-Keppel, het bestuur van het 
Hessenbad Hoog-Keppel e.o. en het bestuur 
van voetbalvereniging HC 03 over het belang 
van verenigingen en voorzieningen voor nu en 
in de toekomst. Ten slotte hebben we een 
bezoek gebracht aan Hummelo en samen met 
de Dorpsraad Hummelo een rondgang 
gemaakt door het dorp waar we o.a. 
woningbouw, herinrichting Keppelseweg en de 
inrichting van de woonwijken hebben 
besproken.  Wij vinden het van belang om in 
gesprek te blijven met DBO’s om van daaruit de 
verbinding te maken naar snelle en tastbare 
realisatie.  
 

 

Op 11 februari hebben we samen met ons 
Tweede Kamerlid Derk Boswijk een 
werkbezoek gebracht aan agrarische 
ondernemers; een varkenshouder, een 
melkveehouder en een akkerbouwbedrijf. Hier 
zijn een drietal filmpjes voor gemaakt die op 
sociale media geplaatst worden of al geplaatst 
zijn. 
 

 
 
12 februari was team CDA Bronckhorst in 
gesprek met mensen uit Baak Steenderen, 
Olburgen, Rha, Toldijk Het gesprek over de 
update van Steenderen, kansen die we nu laten 
liggen als het gaat over het benutten van de 
kracht van de samenleving, het weinige 
perspectief op betaalbaar wonen voor de 
mensen uit onze eigen gemeente, de verdeling 
van woonruimte over de kernen, cultuur, ons 
historisch erfgoed, waarom samenhangend 
beleid op sport/welzijn zo nodig is, de 
ontwikkeling van Steenderen en de andere 
kernen en vooral de toekomst van Bronckhorst. 
Dank aan alle mensen die de dag vulden! 
 

 
 
Op 19 februari was team CDA Bronckhorst in 
Vorden en Kranenburg. Op de markt, in het 
Kulturhuus, bij VV Ratti (ook het gesprek met 
Socii, VV Vorden, VAMC), CPO-traject 
Burgemeester Galleestraat en gebouw 
Withmundi in Wichmond voor het gesprek met 
ouderen en jongeren over woningbouw. 
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In de Horst in Keijenborg organiseerde CDA 
Bronckhorst op 25 februari een themamiddag 
wonen voor senioren. Tijdens een zeer goed 
bezochte bijeenkomst ging ZlimThuis in op 
langdurig veilig wonen en vertelde CDA 
Statenlid (GLD) Bea Schouten over de subsidie 
en ondersteuningsmogelijkheden van de 
provincie. Onze lijsttrekker Wilko Pelgrom ging 
met de zaal in gesprek over de 
woonmogelijkheden in de gemeente 
Bronckhorst: 
1. eerst bouwen voor eigen inwoners  
2. Lagere leges en minder regels  
3. Meer ambtelijke ondersteuning  
4. Bouwen in alle 44 kernen 
 

 
 
Op 26 februari heeft team CDA Bronckhorst 
een bezoek gebracht aan Keijenborg en 
Hengelo. Er is Uitgebreid gesproken met de 
initiatiefnemers sportcentrum MFA over de 
ontwikkeling en de uitdagingen in stijgende 
bouwkosten en uiteraard felicitaties 
overgebracht. Aansluitend hebben we een 
rondleiding gehad in Hengelo met werkgroep 
Vitale Kernen over een compact 
winkelcentrum en verbetering openbare 
ruimte voor een nog aantrekkelijke horeca. De 
dag is afgesloten met een lunch met 
Hengelose ondernemers. Met is gesproken 
over uitbreiding van winkelaanbod en 
ontwikkelruimte voor MKB. 

 

 
 
 
Radio Ideaal 
We zijn met regelmaat te horen op Radio 
Ideaal. Hier zijn meerdere spotjes voor 
ingesproken. 

 
 
Contact 
We zijn zichtbaar in Het Contact, waar de top 
vijf punten uit het verkiezingsprogramma 
geplaatst zijn. In de laatste week voor de 
verkiezingen zorgen we een goede 
zichtbaarheid in Het Contact.  
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Verkiezingsdebatten 
We nemen deel aan diverse verkiezings-
debatten zoals in Zelhem en Hoog-Keppel. 
 

 
 
 
Agenda 
Wat gaan we nog doen de komende periode: 

• 3 maart verkiezingsdebat Hessenhal 
Hoog-Keppel aanvang 20.00 uur. 

• 4 maart bezoek Markenheem Zelhem, 
rondleiding nieuwbouw en gesprek 
met bestuurders. 

• 5 maart bezoek aan Vitale Kernen 
Zelhem, Lambertikerk en museum 
Smedekinck. 

• 5 maart: een groep vrijwilligers zal op 
deze dag op een aantal plekken in 
Bronckhorst bouwhekken plaatsen 
met spandoeken.  

• 9 maart campagneteam en alle 15 
kandidaten bijeen. 

• 10 maart tussen 18.00 en 18.30u Radio 
Ideaal, Wilko Pelgrom in gesprek met 
Lammert Blikman. 

• 11/12 maart laatste campagne 
weekend win actie op socials 

 
 
Dankwoord 
Campagne voeren kost geld, hartelijk dank 
voor uw gulle donaties en giften! 
 

 
 
 
Volg ons op 

 
 
 
Facebook 
 
 
Twitter 
 
 
Instagram 
 

 
 
 
 
 

• 14/15/16 maart verkiezingen 

  

https://www.facebook.com/CdaBronckhorst
https://mobile.twitter.com/cdabronckhorst
https://www.instagram.com/cdabronckhorst/
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Onze kandidaten 
Onderstaand onze kandidaten: 
 

  
1. Wilko Pelgrom – Drempt 
 

  
2. Rob Weverink – Keijenborg 
 

  
3. Ingrid Weeke - Keizer – Vorden 
 

  
4. Harmjan Evers – Zelhem 
 

 
 5. Bengt Stegeman – Zelhem 
 

  
6.Everdien Berendsen – Steenderen 
 

  
7. Dirkjan Huntelaar – Hummelo 
 

  
8. Jan Klein Lenderink – Wichmond 
 
 
 

 
 
 

  
9. Anouk Bergsma - Hartog – Hummelo 
 

  
10. Jacobien Klein Lenderink – Wichmond 
 

  
11. Ria Aartsen - den Harder – Vorden 
 

  
12. Fennie de Gelder - Hembrecht – 
Zelhem 
 

  
13. Chris Jansen – Zelhem 
 

  
14. Ton Rutting – Vorden 
 

  
15. Bennie Hakvoort – Drempt 


