
CDA Bron©khorst Nieuws – februari 2012           1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit nummer: 
 
� Op naar 5 maart 2014, door de voorzitter 
� Nieuwe CDA wethouder in de gemeente 

Bronckhorst, door Arno Spekschoor 
� Moet dat € 12 miljoen kosten? door Hessel 

Wijngaard 
� Het eerste jaar als CDA Statenlid voor 

Gelderland door Jaap Uenk 
� Wat zal 2012 ons brengen? door Henk Jan 

Ormel 
� Mijn eerste weken Ermelo door André Baars 
� Agenda 
� De wethouders, fractie- en steunfractieleden 
� De bestuursleden 
 
 
 

 

Op naar 5 maart 2014 
 

De tijd gaat snel en we hebben 
2011 al weer achter ons 
liggen. Al met al een jaar 
waarin veel is gebeurd. Medio 
oktober kreeg ik het bericht 
dat André Baars voorgedragen 
zou worden als burgemeester 
van Ermelo, hetgeen tot zijn 
benoeming leidde op 16 
december. Als gevolg van die 

stap, kwam een wethouderspost vacant. Hiervoor 
werd na een zorgvuldige procedure Arno 
Spekschoor voorgedragen. Hij werd in de 
raadsvergadering van 15 december, de 
vergadering waarin André afscheid nam, 
benoemd. Ik wil beiden van harte feliciteren met 
hun benoeming.  
 
Uit voorgaande blijkt hoe snel de situatie kan 
veranderen. Gelukkig is deze vacature snel 
ingevuld.  
 
In het bestuur echter krijgen we ook 3 vacatures. 
Rob van Overbeeke, Henk Vriezen en  Mies van 
Zadelhoff zijn aftredend en niet herkiesbaar. Voor 
zover mij bekend is op het moment van schrijven, 
hebben we één kandidaat. Dat betekent dat we 
nog twee vacatures hebben. 
Ik doe een dringend beroep op onze leden om 
serieus na te denken om je daarvoor kandidaat te 
stellen. ik weet hoe lastig het kan zijn om de 

beschikbare tijd te verdelen tussen werk, gezin, 
sport en politiek, maar het feit dat je lid bent 
geeft aan dat je betrokken bent en het 
lidmaatschap van het bestuur geeft je de kans om 
van dichtbij mee te maken wat er in de politiek 
allemaal gebeurt en hoe je daar invloed op uit 
kunt oefenen. Zowel gemeentelijk, als provinciaal, 
als landelijk. De benodigde tijd is ook te overzien. 
Natuurlijk dien je jaarlijks zo’n 8 bestuurs- en 4 
ledenvergaderingen bij te wonen, maar daarnaast 
kun je er eigenlijk net zoveel tijd in steken als je 
wilt.  
En als je eenmaal bent “gegrepen” door wat er 
gebeurt, geldt het gezegde: “aan  wat je graag 
doet, lijd je niets” en zijn er daarna diverse 
mogelijkheden. Maar ook wanneer je ambitie niet 
verder reikt dan het bestuur, zijn daar volop 
mogelijkheden om je te ontplooien en je in te 
zetten voor je idealen.  
 
Ik schrijf dit niet alleen voor de korte termijn 
m.b.t. de huidige vacatures. Regeren is vooruit-
zien en we dienen nu al bezig te zijn met de 
volgende  gemeenteraadsverkiezingen.  
Nu kunt u denken: “Dat duurt toch nog tot 5 
maart 2014”. Maar zoals gezegd: “de tijd gaat 
snel” en we hebben vanaf vandaag, 26-01-12,  
nog maar 741 dagen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Maalderink, voorzitter 
 
 
 

 

Nieuwe CDA wethouder in de gemeente 
Bronckhorst 
 
Mij is gevraagd om in een 
artikel te vertellen, hoe mijn 
eerste weken als wethouder 
zijn vergaan. Daaraan geef ik 
natuurlijk graag invulling aan. 
Ik schrijf dit artikel op 6 
januari jl. 
 
Ik moet erkennen, dat het een 
hele bijzondere ervaring is. 
Allereerst het bericht, dat de fractie unaniem 
heeft besloten om mij voor te dragen om 
wethouder te worden. Toen dit bericht naar buiten 
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kwam, sprong de media daar bovenop. Ook op 
sociale media werd mijn voordracht breed 
uitgemeten. Je bekleedt zo meteen een publieke 
functie! Spoedig daarna is in overleg met Paul 
Seesing en André Baars besproken, hoe ze mijn 
inwerken wilden vormgeven. Ik had gelukkig nog 
veel vrije dagen staan en in die periode heeft 
André mij wegwijs gemaakt in diverse dossiers. 
Dat hij uit het onderwijs afkomstig is, kon ik toen 
goed merken. Ik kreeg namelijk een stoomcursus! 
In zeer hoog tempo kwamen de verschillende 
dossiers uit mijn toekomstige portefeuilles voorbij. 
Ook nam André de tijd om mij op verschillende 
aspecten te wijzen, die gevoelig liggen bij raad en 
College. Ik ben hem daar nu zeer dankbaar voor. 
 
Mijn benoeming tot wethouder vond ik wel 
spannend. Hoe zal de raad over de voordracht van 
de CDA fractie stemmen? Ik had in de archieven 
gezocht naar de benoeming van de zittende 
wethouders. En ik prijs me gelukkig, dat van de 
24 raadsleden er 1 blanco gestemd heeft en 1 
stem ongeldig was. Dus 22 raadsleden hebben 
voor mijn voordracht gestemd. Ik ben hier 
natuurlijk erg blij mee. Maar ik hoop ook, dat ik 
deze steun kan vasthouden bij de diverse 
besluiten die gaan komen in bijvoorbeeld het 
kader van Toekomstbestendig Bronckhorst. 
 
Ik werd op diverse plekken overstelpt met 
felicitaties en attenties in het kader van mijn 
benoeming tot wethouder. Via deze weg wil ik een 
ieder hiervoor hartelijk bedanken!!! 
 
En dan de functie van wethouder. Ik merk, dat 
het een wereldbaan is. Je kunt direct invloed 
uitoefenen op beleid. Dat is erg bijzonder om te 
ervaren. Het brengt natuurlijk ook veel 
verantwoordelijk met zich mee. En naast 
medestanders kom je natuurlijk ook 
tegenstanders tegen. Voor beiden ben je 
aanspreekbaar. Het lastige is wel, dat de discussie 
over dekking uitwerking regionale woonvisie 
d.m.v. de betaling van € 12 miljoen mij behoorlijk 
bezig houdt, terwijl ik hiervan de geschiedenis 
maar beperkt ken. M.b.v. ambtelijke 
ondersteuning en ruggenspraak met de 
burgemeester komen we hier wel uit. Maar het 
instappen in een rijdende trein verloopt niet (of 
nooit) helemaal vlekkeloos. 
 
Samenwerking in het college en de raad moet nog 
verder vorm gaan krijgen. Leidend daarbij is wel 
om gewoon mezelf te zijn en te blijven. Door 
jezelf te blijven ben en blijf je authentiek. Op die 
wijze heb ik altijd politiek bedreven en het CDA 
gediend.  
 
Het jaar 2012 is aangevangen en vele 
nieuwjaarsrecepties vinden plaats, ook die van de 
gemeente Bronckhorst. Voor degenen, die ik daar 
niet zal ontmoeten, wil ik via deze weg een heel 
gelukkig en gezond 2012 toewensen en hopelijk 
een goed jaar voor het CDA. 
 
Arno Spekschoor 

 

Moet dat € 12 miljoen kosten? 
 

Medio 2010 werden we 
geconfronteerd met het feit dat 
Bronckhorst een gemeente is 
waar we rekening moeten 
houden met krimp van de 
bevolking. Dat dit effecten zou 
gaan hebben was duidelijk 
maar niet duidelijk was welke 
effecten dat zouden zijn. 
Bronckhorst was ook niet de 

enige gemeente waar we geconfronteerd werden 
met krimp. Het gold voor de hele Achterhoek. 
Doorgaan met de bouwplannen zoals die er voor 
alle gemeentes in de Achterhoek lagen zou 
desastreuse gevolgen hebben. Meer bouwen dan 
nodig is brengt leegstand met zich en verlaging 
van de prijzen en dat in een markt waar de 
huizenprijzen toch al onder druk staan.  
Gelukkig (en verstandig) zijn de Achterhoekse 
gemeenten dan ook bij elkaar gaan zitten en die 
hebben samen de bouwplannen bijgesteld. Zo ook 
Bronckhorst. Duidelijk werd dat Bronckhorst, tot 
2020, nog maar 385 woningen kon bouwen. Er 
waren al plannen voor een veelvoud van dit 
aantal. Geen geringe opgave dus.  
 
Bij het meedenken en meebeslissen over deze 
belangrijke zaken heeft de CDA fractie houvast 
aan het verkiezingsprogramma. Daarin staat, 
onder anderen, verwoord dat we niet alleen willen 
bouwen in de grote kernen maar bij gebleken 
behoefte ook in de kleine kernen.  
Het college kwam met het voorstel om een viertal 
projecten te schrappen. De plannen Laakweg in 
Drempt, Hubers in Baak, Kerkweide in Kranenburg 
worden helemaal geschrapt en het plan Kwekerij 
in Hengelo zal veel kleiner worden. Met deze 
aanpak wordt voorkomen dat vrijwel alle 
mogelijkheden van nieuwbouw in kleine kernen 
vervallen. Voor het CDA dus een logische keuze.  
 
Voor de plannen in Drempt, Baak en Kranenburg 
was nog geen definitief bestemmingsplan. Toch 
zijn er natuurlijk al wel kosten gemaakt. Deze 
kosten moeten deels, omdat ze gemaakt zijn in 
overleg met de gemeente, vergoed worden. Voor 
Hengelo lag het lastiger. Hier was een definitief 
bestemmingsplan. Het drastisch verkleinen in die 
fase brengt ook meer kosten met zich. Een 
tweetal kostenposten maken het echt duur. Ten 
eerste omdat ook de onteigening van de fabriek 
op het terrein van de Kwekerij moet worden 
betaald en ten tweede omdat de gemeente de 
waarde van de grond waar nieuw gebouwd zou 
gaan worden op een hoog bedrag had getaxeerd 
en in de boeken had staan. Dit bedrag moet nu op 
een waarde van landbouwgrond worden getaxeerd 
en dat brengt een grote afboeking met zich. 
 
Toch was het voor de CDA 
fractie geen gemakkelijke 
beslissing om ja te zeggen 
tegen het Raadsvoorstel 
”Dekking t.b.v. Uitvoering 
Regionale Woonvisie” waarin 
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wordt aangegeven dat een budget van € 12 
miljoen beschikbaar wordt gesteld. Met een 
dergelijk bedrag kun je zoveel andere zaken doen. 
We hebben toch ja gezegd. Niet alleen omdat we 
hiermee het “geringe” aantal van 385 woningen 
kunnen realiseren maar ook omdat we ervan 
overtuigd zijn dat deze aanpak bijdraagt aan een 
beheersbare situatie op de woningmarkt. Een 
investering in de toekomst dus. 
 
 
Namens de CDA fractie, 
Hessel Wijngaard 
 
 
 

 

Het eerste jaar als CDA Statenlid voor 

Gelderland 
 

Na de beëdiging op 10 maart 
2011 begon mijn politieke 
werk in de Gelderse Staten. 
Als “groentje” in de politiek 
komt er dan veel op je af. Net 
zoals ieder bedrijf of 
organisatie kent ook het 
Statenwerk vele spel- en 
omgangsregels. Om te komen 
tot goed afgewogen 
besluitvorming van de 
onderwerpen zijn deze regels natuurlijk nodig en 
nuttig, maar het komt soms wel erg formeel over. 
Ook moet je leren werken met het politieke jargon 
en de instrumenten zoals moties, amendementen, 
schriftelijke en mondelinge vragen, etc. Het 
statenwerk speelt zich gelukkig niet alleen af in 
Arnhem. Interessant zijn de werkbezoeken waar 
voor je wordt uitgenodigd. 
 
De sfeer in onze nieuwe CDA fractie is uitstekend, 
maar dat geldt feitelijk ook voor de onderlinge 
verhoudingen in de Staten. Voorzitter Clemens 
Cornielje heeft samen met de griffie veel werk 
gemaakt van een goede onderlinge werksfeer 
tussen de Statenleden. De politieke 
meningsverschillen zijn duidelijk gescheiden van 
de onderlinge persoonlijke verhoudingen. Dat 
werkt voor iedereen plezierig. Ook in de Staten 
heb je samen een klus te klaren. 
 
Het coalitieakkoord “Gelderland Uitdagend” kreeg 
de eerste maanden zijn verdere uitwerking in een 
Koersnotitie en vervolgens in een Gelderse 
Uitvoeringsagenda 2011 – 2015. Hierin is het 
financiële kader beschreven met de bestuurlijke 
richting voor het financiële beleid. Het nieuwe 
College heeft partnerschap in de uitwerking en 
uitvoering centraal gesteld. Ruimte geven aan 
goede initiatieven en kansen benutten. Er zijn in 
de Uitvoeringsagenda zeven pijlers 
gepresenteerd: 
 
• Economie, werk en innovatie 
• Dynamische steden en vitale regio’s 
• Zorg en Welzijn 

• Mobiliteit 
• Ruimtelijke ordening 
• Natuur en landschap 
• Bestuur en financiën 
 
Voor het realiseren van de ambities is € 855,- 
miljoen extra uitgetrokken.   
 
Vanuit de CDA fractie heb ik samen met Kees van 
Baak zitting in de Commissie Mobiliteit, Innovatie 
en Economie. Ook fractievolger Jan Dijkstra met 
veel ervaring uit de vorige statenperiode, staat 
ons bij in de commissie. Zelf ben ik eerste 
woordvoerder voor de onderwerpen innovatie, 
economie en milieu. 
Kees en Jan zorgen voor de inbreng in de 
onderwerpen voor mobiliteit: wegen, openbaar 
vervoer, regiotaxi, etc. Dit zijn onderwerpen met 
veel directe impact en emotie voor de direct 
betrokkenen. De schare aan insprekers voor deze 
onderwerpen in de Commissie MIE is dan ook 
groot. Het afgelopen jaar is veel energie gestopt 
in de besluitvorming over het doortrekken van de 
A15, de N18 (Varsseveld-Enschede), de traverse 
van Dieren en ook de weg tussen Eefde en 
Deventer (N348). Het zijn dossiers waarin de 
publieke en op de langere termijn gerichte 
belangen nogal eens haaks staan op de belangen 
van direct betrokkenen. Dat is binnen een 
gemeente natuurlijk niet anders. 
 
Van de 7 pijlers richt ik mij vooral op de eerste 
pijler economie, werk en innovatie, met de nadruk 
op economie, innovatie, energietransitie en 
milieubeleid.  
Voor de economie is inmiddels een lange termijn 
visie opgesteld die we afgelopen zomer in de 
Staten hebben behandeld. Op het terrein van 
innovatie is het beleid gericht op de topsectoren 
van het rijk: Food, Health en Energie- en 
Milieutechnologie. Omdat topsectoren de enige 
sectoren zijn die nog kunnen rekenen op 
ondersteuning van het rijk, is het juist voor de 
provincie belangrijk ook voldoende aandacht te 
hebben voor andere sectoren die van groot belang 
zijn voor de Gelderse economie. Voor Gelderland 
gaat het erom in het verlengde van de 
topsectoren vooral de innovatie te versterken in 
de maakindustrie, agrarische sector, logistiek en 
creatieve sector. Deze bedrijfstakken zijn van 
groot belang voor werk en inkomen in Gelderland. 
Ook moet beschikbaar Europees geld voor 
innovatieprojecten maximaal worden benut. Van 
het dossier milieu volg ik vooral de vorming van 
de regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland 
(RUD’s) 
 
Een belangrijke wijziging in het provinciaal beleid 
is de omslag van subsidies naar zogenaamd 
revolverend geld. Revolverend geld is het 
verstrekken van geld in de vorm van 
(achtergestelde) leningen, garanties, 
deelnemingen. De provincie wordt dus minder 
subsidieverstrekker, maar meer partner in een 
gezamenlijke productie met burgers, bedrijven, 
instellingen, gemeenten en financiers. Besloten is 
€ 100 miljoen revolverend geld beschikbaar te 
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stellen in een fonds bestemd voor innovatie, 
energietransitie, breedband in Gelderland en 
cultuurhistorie. Er wordt gestart met een klein 
Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland met € 
10 miljoen als voorloper voor een groter fonds 
met aanvullend € 90 miljoen.  
Het opzetten en inrichten van zo’n nieuw 
financieel bouwwerk is een complexe klus. Het 
vergt een cultuuromslag omdat er sprake is van 
een andere manier van denken en handelen. Bij 
succesvolle projecten kan het vrijgekomen geld 
opnieuw worden ingezet. Er is dan feitelijk sprake 
van samen duurzaam financieren.  
 
Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen binnen 
de provinciale politiek waar onze CDA-ers zich 
voor inzetten. Zo is Gelderland in december met 
een ruime meerderheid akkoord gegaan met het 
onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur-
beleid. Landelijk is hier veel over te doen. De 
decentralisatie van kerntaken op het gebied van 
natuurbeleid naar provincies toe is een prima 
zaak. Als CDA hebben wij altijd gezegd dat de 
plannen, realistisch, haalbaar en betaalbaar 
moeten zijn. En daar zijn we nu zelf bij. Het 
laatste woord over het natuurbeleid zal echter nog 
niet gezegd zijn. 
 
Dat laatste geldt voor zovele onderwerpen die in 
het eerste jaar van de nieuwe Statenperiode in de 
steigers zijn gezet. Daarnaast denk ik ook aan 
nieuwe uitdagingen zoals de krimp en de effecten 
daarvan. Ook kunnen vandaag de dag plotseling 
nieuwe ontwikkelingen op landelijk en 
wereldniveau zijn weerslag krijgen op de provincie 
en gemeenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
Jaap Uenk 
CDA Statenlid Gelderland 
 
 
 

 

Wat zal 2012 ons brengen? 
 

De voortekenen voor 2012 
zijn niet zo gunstig. 
Schuldencrisis in Europa, 
spanning in het Midden 
Oosten en een onrustige 
politiek klimaat in Nederland. 
Ons eigen CDA komt veel te 
vaak op negatieve wijze in het 
nieuws. Je zou er mismoedig 
van kunnen worden. Maar het 

kan ook anders bekeken worden. Wij hebben veel 
te lang op te grote voet geleefd en het is goed dat 
we ons dat bewust worden en dat we onze 
schulden proberen te verminderen. We leven in 
een samenwerkend Europa en hebben het woord 
oorlog al 67 jaar uit ons woordenboek geschrapt; 
het is goed dat we in Europa stappen voorwaarts 
naar een verdergaande integratie blijven zetten. 
In Nederland draagt het CDA bij aan de 
verantwoordelijkheid om ons land te hervormen 
en de generaties na ons niet met onze schulden 

op te zadelen. Aan goedkope  retoriek doet het 
CDA niet mee, maar aan het dragen van 
verantwoordelijkheid wel. 
 
2012 wordt een zwaar en belangrijk jaar vol 
moeilijke keuzes. Waarschijnlijk geeft de overheid 
wederom te veel geld uit en zullen hervormingen 
van allerlei subsidies weer besproken moeten 
worden. Als Europawoordvoerder zal ik vele 
debatten voeren over Europa. Wij hebben als CDA 
het kabinet duidelijk in een pro- Europese koers 
getrokken en trekken ons niets aan van het anti-
Europese PVV en SP gewauwel. In 2011 heb ik 
namens het CDA volop ingezet om de 
grondrechten van religieuze minderheden in het 
debat rond ritueel slachten te garanderen. 
Gelukkig lijkt het wetsvoorstel nu in de Eerste 
Kamer te gaan sneuvelen. Samen met mijn 
collega Ger Koopmans strijd ik volop voor de 
positie van onze boeren. Zonder boeren geen 
platteland en geen veilig voedsel! Dit neemt niet 
weg dat we ook binnen het CDA moeten 
discussiëren over moeilijke keuzes, zoals 
natuurontwikkeling, megastallen, dierenwelzijn. 
Maar ook over integratie, samen leven, Europa, 
de schuldencrisis, de positie van de zwakken in 
onze samenleving, duurzaamheid. Daar is een 
politieke partij toch voor! Binnen het CDA wordt 
volop gediscussieerd en dat is iets wat we jaren 
niet gewend zijn geweest. Discussiëren is iets 
anders dan ruzie maken en dat is wat de pers er 
van probeert te maken. Daarnaast lijkt er niets 
mooier dan gekissebis over personen. Politici gaan 
voorbij en zijn veel minder belangrijk dan het 
gedachtegoed van onze partij. Laten we toch 
praten over de zaken die er toe doen! Ik zie uit 
naar veel discussie en weinig ruzie binnen ons 
CDA over onderwerpen die ons allen raken en 
hoop daar ook in 2012 in mijn eigen afdeling 
Bronckhorst een bijdrage aan te mogen leveren 
en veel van op te steken!  
 
Henk Jan Ormel 
 
 
 

 

Mijn eerste weken Ermelo 
 
Beste CDA vrienden, 
 
Mijn eerste weken Ermelo 
zitten erop. En ja het is er 
prachtig! Minimaal net zo mooi 
als Bronckhorst maar gelukkig 
met een geheel eigen 
identiteit. Ermelo is een mooi 
dorp op de Veluwe maar 
Ermelo is geen Veluws dorp. 
Hiermee geef ik ook direct 
antwoord op een vraag die ik zoveel gekregen heb 
bij de bekendmaking van mijn burgemeesterschap 
waarom toch de Veluwe. Bij mijn oriëntatie op het 
burgemeesterschap heb ik vooral op drie punten 
gelet. De gemeente moet een landelijk karakter 
hebben, qua bestuursstijl een constructieve 
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manier van werken en er moet een sociaalleven 
zijn waarbij mensen elkaar ontmoeten, helpen en 
letterlijk samen willen leven. Ik kan nu al stellen 
dat Ermelo dit heeft. 
 
Doordat er in Ermelo twee grote beroepsgroepen 
zitten te weten defensie en zorginstellingen heeft 
er een wijziging van de bevolkingssamenstelling 
plaatsgevonden. Want zoals dat dan gaat diverse 
militaire vonden de verpleegsters aardig en 
andersom en men vond elkaar en wilde graag in 
de buurt van het werk gaan wonen. Dit brengt 
met zich mee dat je hier ook verschillende 
dialecten kunt spreken. Van Veluws tot Limburgs 
tot Amsterdams, Rotterdams en zelfs 
Achterhoeks. De nieuwjaarsreceptie werd bezocht 
door ca. 700 inwoners en ondernemers. Een 
bezoekersaantal dat elders op de noord west 
Veluwe lang niet gehaald wordt. Natuurlijk 
kwamen de meeste om met mij kennis te maken. 
Althans dat dacht ik, maar men wist mij te 
verzekeren dat dit een normaal aantal bezoekers 
was voor dit soort evenementen.  
 
Mijn start na mijn installatie op 16 december was 
een vliegende start. Direct mocht ik aan de slag 
omdat er een rapport gepresenteerd werd waaruit 
bleek dat een medewerker van een 
uitvaartvereniging niet conform de regels 
handelde. Deze medewerker was ook al 
ontslagen. Echter de omvang van de 
onregelmatigheden bleken meer te zijn dan tot 
dat moment werd gedacht en daarnaast was er 
mogelijk een medewerker van de gemeente 
betrokken geraakt bij de niet toegestane 
handelingen. Dit betekende dat het onderzoek 
overgedragen moest worden aan het openbaar 
ministerie en de medewerker van de gemeente 
geschorst moest worden zolang het justitieel 
onderzoek zou duren. De gemeenschap in Ermelo 
die zeer betrokken is bij de uitvaartvereniging en 
de medewerkers van de gemeente reageerde 
geschokt. De solidariteit met de geschorste 
medewerker vanuit het cluster openbare werken 
was indrukwekkend. Ondanks dit moesten wij 
toch doorzetten in de schorsing. Inmiddels is de 
rust wedergekeerd en wachten we het vervolg 
onderzoeken af. De afgelopen tijd werd vooral 
ingevuld met kennismaken en inlezen. Dit vergt 
nog wel een aantal weken. Zoals u gewend was 
kunt u mijn belevenissen blijven volgen op 
www.andrebaars.nl. De verhuisplannen vanuit 
Olburgen naar Ermelo krijgen voorzichtig vorm. 
Het ziet er naar uit dat mijn huidige woonhuis in 
de familie kan blijven en ik ben mij aan het 
oriënteren op een nieuw onderkomen in Ermelo. 
En dat is, gezien het aanbod, geen makkelijke 
opgave. Veel keuze maar ook hoge prijzen. Wat 
dat betreft niet veel anders dan de Achterhoek. 
Graag wil ik dit artikel ook gebruiken om de CDA 
leden van Bronckhorst te danken voor de steun 
die ik heb mogen ontvangen in alle jaren dat ik 
heb mogen werken in het publieke bestuur van 
Bronckhorst en voorheen Steenderen. De kans die 
ik gekregen heb om mij te ontplooien als 
bestuurder heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de 
mogelijkheid om burgemeester van Ermelo te 

mogen worden. Ik zal Bronckhorst blijven volgen 
en het CDA is nog niet van mij af. Immers deze 
club verdient steun en kan veel inzet van leden 
gebruiken. Alleen zal ik dit nu wel vanaf het mooie 
Veluwe gaan doen. En mocht u in de komende 
jaren eens een tochtje gaan maken en Ermelo 
aandoen u bent van harte welkom. 
 
André Baars 
Burgemeester Ermelo 
 
 
 

 

Agenda: 
 
Datum: 
 

Activiteit: 

22-02-12 Fractievergadering 
� 20.00 uur in het gemeentehuis 

 
27-02-12 ALV CDA Bronckhorst (1) 

� 20:00 uur in Hummelo 
 

01-03-12 Raadsvergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
06-03-12 Fractievergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

07-03-12 Overleg wethouders, en voorzitters 
van fractie en bestuur van de CDA 
afdelingen in de Regio Achterhoek 
� 20:00 uur in de Heelweg 

 
14-03-12 Ronde tafelgesprekken Raad 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

15-03-12 Commissievergadering Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
17-03-12 ALV CDA Bestuurdersvereniging 

� 10:00 uur in Arnhem 
 

21-03-12 Fractievergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
29-03-12 Raadsvergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

02-04-12 AB CDA Gelderland (2) 
� 20:00 uur in Arnhem 

 
03-04-12 Fractievergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

04-04-12 BV CDA Bronckhorst (3) 
� 20:00 in de Keijenborg 

 
10-04-12 BV CDA Regio Achterhoek 

� 20:00 uur in Doetinchem 
 

11-04-12 Ronde tafelgesprekken Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 
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12-04-12 Commissievergadering Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
18-04-12 Fractievergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

24-04-12 ALV CDA Bronckhorst (2) 
� 20:00 uur in Toldijk 

 
26-04-12 Raadsvergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

01-05-12 Fractievergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
07-05-12 BV CDA Bronckhorst (4) 

� 20:00 in de Keijenborg 
 

09-05-12 Ronde tafelgesprekken Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
10-05-12 Commissievergadering Raad 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

12-05-12 ALV CDA Gelderland 
� 10:00 uur in Arnhem 

 
15-05-12 Fractievergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

23-05-12 Commissievergadering Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
24-05-12 Raadsvergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

30-05-12 Overleg wethouders, en voorzitters 
van fractie en bestuur van de CDA 
afdelingen in de Regio Achterhoek 
� 20:00 uur in de Heelweg 

 
31-05-12 Raadsvergadering 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

02-06-12 Partijcongres CDA (2) 
 
 
 

05-06-12 Fractievergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
11-06-12 AB CDA Gelderland (3) 

� 20:00 uur in Arnhem 
 

12-06-12 BV CDA Bronckhorst (5) 
� 20:00 in de Keijenborg 

 
13-06-12 Ronde tafelgesprekken Raad 

� 20:00 uur in het gemeentehuis 
 

14-06-12 Commissievergadering Raad 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
18-06-12 BV CDA Regio Achterhoek 

� 20:00 uur in Doetinchem 
 

20-06-12 Fractievergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
26-06-12 ALV CDA Bronckhorst (3) 

� 20:00 uur in Zelhem 
 

28-06-12 Raadsvergadering 
� 20:00 uur in het gemeentehuis 

 
 Reces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de samenstelling van deze agenda is de uiterste 
zorgvuldigheid betracht. Toch kan de redactie geen 
verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid ervan.  
 
U dient zelf na te gaan of de geplande bijeenkomst wel 
op de aangegeven datum en tijd plaatsvindt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De wethouders van CDA Bronckhorst 
 

 

Paul Seesing 

Sint Janstraat 2 
7256 BC  Keijenborg 
0575-461322 
p.seessing@cdabronckhorst.nl 

 

Arno Spekschoor 

Hoetinkhof 54 
7251 WG  Vorden 
0575-551484 
a.spekschoor@cdabronckhorst.nl 
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De leden en steunleden van de fractie van CDA Bronckhorst 

 
 

 

Dirk Jan Huntelaar 

De Zuylenkamp 21 
6999 CA  Hummelo 
0314-382087 
d.huntelaar@cdabronckhorst.nl 
 
Fractievoorzitter 
 

 

Anny Stapelbroek-Loskamp 

Schooltinkweg 7 
7021 MA  Zelhem 
0314-641477 
a.stapelbroek@cdabronckhorst.nl 

 

Jannie Rexwinkel-van den Berg 

Wolsinkweg 2 
7256 KA  Keijenborg 
0575-463476 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl 
 
 
 

 

Henk Onstenk 

Lindelaan 11 
7221 GB  Steenderen 
0575-452199 
h.onstenk@cdabronckhorst.nl 
 
 
 

 

Marti Hebbink 

Halseweg 57a 
7025 ET  Halle 
0314-631051 
m.hebbink@cdabronckhorst.nl 

 

Harry Franck 

Helmichstraat 34 
7223 LE  Baak 
0575-441410 
h.franck@cdabronckhorst.nl 
 
 
 

 

Chris Jansen 

Bielemansdijk 2 
7021 HT   Zelhem 
0314-341308 
c.jansen@cdabronckhorst.nl 
 
  

Hessel Wijngaard 

Bakermarksedijk 10 
7223 KJ  Baak 
0575-441007 
h.wijngaard@cdabronckhorst.nl 
 
 
 

 

Albert van der Velde 

Zelhemseweg 31 
7255 PT  Hengelo 
0575-463026 
a.vandervelde@cdabronckhorst.nl 
 
Steunfractielid 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het kader van maatschappelijk initiatief verdient het vrijwilligerswerk bijzondere waardering en krachtige 
ondersteuning. Bij haar beleid kiest de overheid die instrumenten die burgers en hun maatschappelijke organisaties 
aanmoedigen om zich rekenschap te geven van gevolgen van hun beslissingen voor zichzelf, de medemensen en hun 
instellingen. Een rechtvaardige samenleving kan niet zonder burgers en instellingen die zich verantwoordelijk voelen voor 
de gevolgen van hun daden en zich willen inzetten voor elkaar. Het CDA hecht gelijke waarde aan betaalde en onbetaalde 
arbeid. 
 

Artikel 71. van het Program van Uitgangspunten van het CDA 
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De bestuursleden van CDA Bronckhorst 
 
Henk Maalderink, voorzitter  
De Veldhof 30, 6999 BE  Hummelo 
0314-381032 
h.maalderink@cdabronckhorst.nl 
 

Mies van Zadelhoff, secretaris 
Veenweg 8, 6996 DC  Drempt 
0313-472378 
m.vanzadelhoff@cdabronckhorst.nl 

Herman Lensink, penningmeester 
De Jongstraat 6, 7251 SE  Vorden 
0575-492068 
h.lensink@cdabronckhorst.nl 

Ab Boers  
Burg. Galleestraat 16, 7251 EB  Vorden 
0575-551157 
a.boers@cdabronckhorst.nl 
 

Margo van Steen, 2e secretaris 
Burg. Heersingstraat 44, 7221 BZ  Steenderen 
0575-450480  
m.vansteen@cdabronckhorst.nl 
 

Gerrit Hiddink, 2e penningmeester 
Uilenesterstraat 6a, 7256 KD  Keijenborg 
0575-463944 
g.hiddink@cdabronckhorst.nl 
 

Geert van Gijssel 

De Jongstraat 13, 7251 SB  Vorden 
0575-554101 
g.vangijssel@cdabronckhorst.nl 
 

Kees Hamming 

Halseweg 51, 7025 ET  Halle 
0314-631313 
k.hamming@cdabronckhorst.nl  

Anouk Bergsma 

De Zuylenkamp 33, 6999 DW  Hummelo 
0314-380114 
a.bergsma@cdabronckhorst.nl 
 

Rob van Overbeeke 

Het Jebbink 21, 7251 BJ  Vorden 
0575-551495 
r.vanoverbeeke@cdabronckhorst.nl 
 

Henk Vriezen 

Fortstraat 8a, 7025 CA  Halle 
0314-631629 
h.vriezen@cdabronckhorst.nl 

Jeroen Berends, Campagneleider 
Eisenhouwerstraat 1, 7002 DE  Doetinchem 
0314-843693 
j.berends@cdabronckhorst.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging            Uitnodiging         
Uitnodiging 
 
 

Voor de Algemene Leden (jaar) vergadering 
op maandag 27 februari 2012 

 
in HCR De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo 

 
M.m.v. 
 

André Baars, burgemeester van Ermelo 
Arno Spekschoor, wethouder van Bronckhorst 
Henk Jan Ormel, Lid van de Tweede Kamer 

 
U bent van harte welkom. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. 

 

 

 


