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van de voorzitter 

Leve de politicus’ 
Aan het einde van het jaar worden traditiegetrouw allerlei verkiezingen 
gehouden.  
In het weekblad Elsevier wordt in weeknummer 49 ‘De Politicus’ 
uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Voorgangers waren 
specifieke personen zoals Ayaan Hischi Ali, voormalig bankentopman 
Rijkman Groenink en topondernemer Joop van den Ende. 
Nu dus een keuze voor alle politici.  
Hieronder een door ondergetekende uitgewerkte  korte samenvatting 
van dat artikel dat ik u niet wilde onthouden, dan wel nogmaals onder 
uw aandacht wil brengen.‘Politiek wordt vaak beschouwd als een vies 
spelletje, maar het is een belangrijk, waardevol bedrijf. 
Burgers die zich offers getroosten om daaraan een bijdrage te leveren, 
verdienen meer waardering. Interessant, het blad constateert een 
structurele onderwaardering van het vak (politicus) en de mensen (de 
politici) en veroordeelt dit als niet terecht. In maart van dit jaar had Jan 
Peter Balkenende al publiekelijk geconstateerd dat het vak van politicus 
buitengewoon zwaar en veeleisend is.  
 
Het leven van een politicus bestaat uit opofferen, opofferen, opofferen. 
Je bent heel vaak van huis, je hebt vaak nachtelijke debatten en je 
weekenden worden verstoord door allerlei dingen die spelen. Deze visie 
op de politicus als iemand die tal van offers moet brengen voor het 
algemeen belang, sluit niet bepaald aan bij heersende beeld. De enige 
manier om naar een politicus te kijken, is op hem neerkijken. En dat 
neerkijken doen heel veel mensen.  
Van toonaangevende intellectuelen tot de spreekwoordelijke man in de 
straat bestaat er de neiging politiek als een vies spelletje te 
beschouwen en politici als machtswellustelingen, zakkenvullers of 
leeghoofden. Hoe komt dat toch, dat negatieve beeld van een politicus? 
En: is dit beeld ook, enigszins of geheel, reëel? 
 
Een belangrijke invloed zijn schrijvers, zoals bijvoorbeeld de Italiaan 
Machiavelli, die in zijn standaardwerk Il Principe, aangaf dat politiek 
gezien moest worden als een genadeloos machtsspel. Politiek draait 
om het krijgen en behouden van de macht.  
Alle middelen zijn daartoe geoorloofd. Bedrog, samenzweren, 
huichelarij, samenzweren, het mocht allemaal. En aldus werd de basis 
gelegd voor het negatieve imago dat de politicus tot op de dag van 
vandaag aankleeft. Het imago van een leugenaar en bedrieger die 
koste wat het kost zijn eigen belangen nastreeft. 
 

     CDActualiteiten  2010  
 



 
Daartegenover staat een werkwijze die zich kenmerkt door het nastreven van bepaalde doeleinden 
door kleine aanpassingen, waarop steeds verdere verbeteringen mogelijk zijn. De af te leggen weg 
moet stapje voor stapje worden afgelegd, terwijl zorgvuldig de resultaten met de verwachtingen 
worden vergeleken. Het gaat in een open samenleving niet om het aanwijzen van onfeilbare leiders 
die een monopolie op de waarheid hebben, maar om het bescheiden streven wanbestuur tot een 
minimum terug te brengen. Dit spreekt echter niet tot de verbeelding. Democratische politiek is een 
kwestie van schipperen, eindeloos overleggen, compromissen sluiten, draagvlak creëren, van niet 
alleen gelijk hebben maar ook proberen te krijgen. Dat zijn tamelijk saaie, weinig heroïsche 
activiteiten, daar verwerf je geen aanzien mee.  
Het vergt geduld en deemoed. Zeldzame eigenschappen in intellectuele kring, maar ook in het 
bedrijfsleven. In de politiek kun je namelijk geen bevel uitvaardigen en dan verwachten dat dit snel en 
braaf wordt uitgevoerd. Politici hebben te maken met allerlei belangengroeperingen, kritische media 
etc. Hans Weijers was minister en was dermate geïrriteerd over de dagelijkse gang van zaken in Den 
Haag, dat hij dit betitelde als ‘politiek met een kleine p’. Nu is hij bestuursvoorzitter van AkzoNobel en 
verdient kapitalen met een grote k’. 
 
Drie ontwikkelingen dragen bij aan het negatieve beeld. 

 De krampachtige pogingen om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. (Niet doen, 
volksvertegenwoordigers hoeven niet volks te zijn, zij moeten de belangen van het of hun volk 
dienen.) 

 De overspannen verwachtingen die politici creëren. (De moderne verzorgingsstaat die 
gebaseerd is op het idee dat de burgers van de wieg tot het graf door de overheid verzorgd 
kunnen worden. Een irreële ambitie.)  

 Het vergrootglas van de media. (Journalisten zijn permanent op zoek naar misstanden en 
ontdekken graag politieke uitglijers. Dat geeft niet, dat is hun taak. Maar de zonden in de 
politiek worden daardoor sterker belicht dan de goede werken. En soms is de belichting zo 
sterk dat de waarnemer dreigt te vergeten dat het niet per se om doodzonden gaat.) 

Uit onderzoek blijkt dat in zijn algemeenheid politici zeer zorgvuldig zijn als het gaat om (financiële) 
integriteit. Vergrijpen zijn door de bank genomen erg klein, van peanuts-niveau. 
Nederlandse politici zijn in de regel heel braaf. Zij behandelen elkaar redelijk fatsoenlijk, maken zich 
zelden schuldig aan corruptie, werken hard. Zij worden bespot, geminacht en door hun omgeving 
voor gek verklaard omdat ze veel tijd en energie steken in frustrerend politiek werk, maar toch blijven 
ze de publieke zaak dienen. Het kan geen kwaad dat er wat meer waardering komt voor de 
Nederlandse politicus. 
Niet alleen voor de landelijke politici, maar ook voor de minder bekende die, terwijl de rest van 
Nederland op de bank naar GTST zit te kijken, de moeite nemen om voor een tamelijk bescheiden 
vergoeding zitten na te denken en te vergaderen over de riolering, de plaatselijke schouwburg, de 
wegen en andere zaken.  
Deze, over het geheel genomen beschaafde en ijverige politici zijn de ruggengraat van de 
democratie. Een ruggengraat die het in 2010 extra zwaar te verduren had. Een jaar waarin een 
raadslid werd mishandeld vanwege zijn kritiek op de hennepteelt, anderen werden bedreigd etc. etc. 
Juist nu verdienen de Nederlandse volksvertegenwoordigers en bestuurders het om gezamenlijk, als 
dé politicus uitgeroepen te worden van het jaar. 
Ondergetekende onderschrijft deze conclusie, dus ook en niet alleen voor onze lokale CDA 
vertegenwoordigers en bestuurders, maar voor alle politici in onze gemeente en daarbuiten. 
Het is weinig origineel om het deze keer zo te doen, maar wat mij betreft belangrijk genoeg om met u 
te delen. 
Ik wens u goede feestdagen toe.  
 
 
Huib Eshuis 
voorzitter 
   
 
 



 
Omzien! 
Als u dit leest is zijn de voorbereidingen voor Kerst en Oud en Nieuw in volle gang. Voor veel 
mensen is de decembermaand de gezelligste van het jaar.  
In deze tijd denk ik nog terug aan hoe ik dit ruim veertig jaar geleden beleefde. De muziekvereniging 
Juliana, waar ik toen lid van was, speelde tijdens de intocht van de Sint en de Kerstzang diensten. Ik 
herinner me dat we ondanks de kou in de kerstnacht op diverse plekken in en rond Den Ham een 
aantal liederen ten gehore brachten. In de nacht van Oud en Nieuw gingen we met een grote groep 
jongelui ‘slep’m’: we probeerden ’s nachts in en rond het dorp materiaal wat ‘ los en buiten’ stond 
weg te halen en op de Brink te krijgen. Ik weet nog dat we met een platte wagen op weg waren toen 
er 1 witte motorfiets naderde met daarop politieagent Poolman. Hij stopte en zei: “Jullie gaan die 
spullen toch wel even terug zetten waar ze horen hè?” Geloof het of niet, niemand van groep 
protesteerde, we draaiden om en gingen terug. (Hoe de spullen in de loop van die nacht toch op de 
Brink terecht gekomen zijn is een ander verhaal)  
 
De tijden zijn sindsdien veranderd. Onderlinge verhoudingen, waarden en normen hebben een 
andere betekenis gekregen. We horen en lezen veel over de toenemende individualisering en het 
gebrek aan respect voor de ander, de hulpverlening, de overheid en het gezag. 
Gelukkig ervaar ik in onze gemeente ook een heel andere tendens: het weer willen omzien naar 
elkaar, er te zijn voor de ander: tijden van “noaberschap” herleven. Rond het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) slaan o.a. gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk, jeugd- en welzijnswerk, 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, politie en gemeente de handen ineen. Het is goed te merken dat 
die samenwerking vruchten afwerpt. We slagen er in om steeds vroeger de ‘hulpvragen’ te 
signaleren en neer te leggen bij die instantie of instelling die het best kan worden ingezet. Ook daar 
waar sprake is van overlast wordt vaker direct opgetreden om verdere escalatie te voorkomen.  
Juist in deze maand is het goed om extra aandacht te vragen voor het drugs- en alcoholgebruik. Het 
gevaar van GHB en alcohol (ach, een paar biertjes….!) wordt helaas nog steeds erg onderschat. Het 
is goed om te weten dat GHB onschuldig lijkt maar eigenlijk een harddrug is. Als je hieraan verslaafd 
raakt (en dat gebeurt vrij snel) dan kun je alleen onder streng medische begeleiding hiervan afkicken.  
 
Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hierin een taak heeft. We moeten problemen zien te 
voorkomen, daar waar ze zijn hulp bieden, waar het tot overlast leidt ingrijpen en optreden. Maar zou 
het niet mooi zijn als we met elkaar wat meer verantwoordelijkheid nemen: dat we onze ogen niet 
sluiten voor de problemen in de buurt, familie- of kennissenkring maar er iets mee gaan doen. Dat we 
kinderen, ouders, vrienden, buren, clubgenoten, enz. aanspreken op gedrag en zo nodig hulp 
inschakelen, bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
 
Door ook zelf hierin actief te zijn, of je kind bent of ouder, cliënt of hulpverlener, vriendin of buur, 
teamgenoot of collega, CDA-bestuurder of CDA-lid, iedereen kan een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van onze Twenterandse samenleving. Ook dat is OMZIEN en past dat niet prachtig in ons 
CDA-gedachtengoed?!  
En ja, onze muziekverenigingen spelen, gelukkig ook in december 2010, nog steeds een geweldig 
deuntje mee!  
 
Goede Feestdagen en een gelukkig gezond 2011 ! 
Jan Binnenmars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Een bewogen jaar 
Het jaar 2010 loopt alweer op het eind, en zo vlak voor de Kerst is het goed om eens achterom te 
kijken, maar zeker ook vooruit richting toekomst. 
 
Op politiek gebied heeft het jaar 2010, zowel landelijk als plaatselijk, ons niet gebracht wat we er van 
gehoopt hadden. De verkiezingen hebben ons op beide fronten veel kiezers gekost.  
Wat geresulteerd heeft in het feit dat we nu niet meer de grootste partij zijn. 
De landelijke gevolgen hiervan en het resultaat van de onderhandelingen hebben geleid tot veel 
emotie en reuring binnen het CDA. De landelijke partijbijeenkomst, die zelfs live werd uitgezonden, 
was daarbij het voorlopige sluitstuk in de beslissing om wel of niet akkoord te gaan met het 
coalitieakkoord. 
 
Zover zijn de emoties plaatselijk niet opgelopen, nadat we bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart tot onze spijt moesten constateren dat we, zij het met een minimaal verschil, niet meer de 
grootste partij in Twenterand waren. Dat dit de nodige emoties en teleurstelling heeft los gemaakt 
spreekt voor zich. Ondanks de inzet van velen, onder de leiding van het campagneteam, was het 
resultaat helaas teleurstellend. Inmiddels heeft de werkgroep haar onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken van dit verlies en de aanbevelingen voor de toekomst afgerond en aangeboden. Onder 
aansturing van het bestuur wordt er volop ingezet om de aanbevelingen in de praktijk te brengen. 
Hierbij zullen we gezamenlijk de schouders er onder moeten zetten om het vertrouwen in onze partij 
weer terug te winnen en de verloren stemmen terug te halen. 
 
Na de verkiezingen lag de bal lag dus in eerste instantie niet bij ons maar bij de winnaar van de 
verkiezingen GBT. Na een moeizame aanloop van de onderhandelingen, en wisseling van 
onderhandelaars, is het eindresultaat een coalitie geworden tussen CDA en GBT.  
Het coalitieakkoord wat er is gesloten geeft ons volop de mogelijkheid om die zaken waar wij als 
CDA voor staan te kunnen realiseren. 
Dat gaat echter niet vanzelf! 
 
In een periode waarin we de broekriem wat strakker zullen moeten aanhalen, staan we voor 
belangrijke keuzes. Omdat het geld maar één keer kan worden uitgegeven, zullen we overwogen 
keuzes moeten maken, waarbij de blik op de toekomst gericht zal moeten zijn. 
Wat willen wij als CDA bereiken en waar staan wij voor? Welke keuzes en afwegingen maken we 
daarbij? 
 
Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering zijn we daar al mee begonnen. Maar vooral in het 
komende jaar zullen er grote stappen gezet moeten worden. 
Naast de “verrassingen” die ons nog te wachten staan uit Den Haag zullen we in ieder geval de 
zwembaddiscussie moeten voeren. De WMO, de regiotaxi, het jeugdbeleid zijn zo maar een aantal 
onderwerpen die het komende jaar zeker voorbij zullen komen. Wat zijn de kerntaken van de 
gemeente en waar willen wij als CDA onze aandacht in het bijzonder op richten. 
Wij willen als fractie, nog meer dan in het verleden, onze achterban zoveel mogelijk hierbij betrekken. 
De Kerncommissies zijn daar een goede ondersteuning bij; maar zeker ook inloopavonden en/of 
specifieke bezoeken aan verenigingen, bedrijven of instellingen zijn daarbij van belang. Terug naar 
de basis van de gemeentelijke politiek:  de burgers van Twenterand. 
 
Spreekt u ons gerust aan, kom met suggesties of voorstellen. Niet alles zal mogelijk te realiseren zijn 
maar het verbreed onze inzichten en geeft ons extra motivatie om onze gezamenlijke doelen te 
realiseren. 
 
Er ligt nog een zware taak voor ons om het vertrouwen van de afgehaakte kiezers terug te winnen, 
maar met de inspanning van ons allen en het uitdragen van onze resultaten, liggen er volop kansen. 
 
Mede namens alle fractieleden wil ik u en allen die u dierbaar zijn een zalige Kerst en gezegend 
2011 toewensen. 
 
 
Jan Kuilder 
 



 
 
Berichten uit de Staten ……. 
In dit bericht een overzicht van de thema’s waarin ik in de afgelopen en 
komende weken een bijdrage mocht/mag leveren. Daarnaast zijn de nodige 
acties opgestart in het kader van de campagne rond de verkiezing van 
Provinciale Staten op 2 maart 2011. Op 29 november jl. werd de advieslijst 
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Doordat de Advies-
kandidatenlijst haast ongewijzigd werd vastgesteld, ben ik als 6e kandidaat 
geplaatst. Al met al dus een spannende maar ook uitdagende tijd! 

Breedbandnetwerk in Overijssel 
Tijdens de Statenvergadering van 1 december  jl. mocht ik namens de fractie 
het onderwerp “Breedbandnetwerk in Overijssel” behandelen. Overijssel heeft 

het nodige met breedband en internet. Op 1 februari 2007 verkocht de provincie haar aandeel in 
Essent Kabel (nu Ziggo) voor uiteindelijk zo’n slordige 300 miljoen Euro. Ook werd en wordt in het 
kader van het Innovatieprogramma Overijssel voor zo’n 11 miljoen aan projecten uitgevoerd. Het 
gaat nu vooral om het ontsluiten met breedband van onrendabele buitengebieden. De discussie in de 
Staten en de gesprekken met marktaanbieders leerden ons dat de aanbieders onrustig worden 
wanneer een kapitaalkrachtige partij zoals de provincie Overijssel (maar ook andere provincies en 
grote steden) zich laat gelden in de markt. Door die onrust hebben een aantal partijen aangegeven 
dat ze toch mogelijkheden zien voor de ontsluiting van onrendabele gebieden. Onder andere heeft 
Ziggo zich gemeld, maar ook Reggefiber en enkele kleinere aanbieders. Daarom worden 
Gedeputeerde Staten opgedragen het overleg met marktpartijen hernieuwd op te starten. De 
uitvoering van pilots in Zwolle, Steenwijkerland en het Cogasgebied worden door ons ondersteund. 
Uiteindelijk werden onze standpunten breed gedeeld. Dat houdt in dat aanleg en exploitatie van de 
benodigde telecommunicatienetwerken vooreerst wordt overgelaten aan de markt, de marktpartijen 
worden daarbij aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook breedband-
verbindingen in dunbevolkte onrendabele gebieden te verzorgen. Mocht het aansluiten van de 
onrendabele gebieden uiteindelijk niet lukken, dan worden de Staten daarover geïnformeerd door 
GS, want je weet het maar nooit met soms wispelturige aanbieders die gedreven worden door de 
markt. 
 
Versnelling CO2 reductie / Duurzaam Energie Fonds Overijssel 
Duurzaamheid en CO2 reductie staan centraal in ons Statenverkiezingsprogramma 2011-2015. Het 
spreekt voor zich dat dit bij uitstek een CDA thema is. De kerndefinitie voor het begrip Duurzaamheid 
(geen stappen nemen die de generaties na ons hinderen in hun behoeften van welzijn en welvaart) 
ligt heel dicht bij onze definitie van het begrip Rentmeesterschap (de aarde is niet van ons, we 
hebben de aarde te leen van God. Daarom moeten we de aarde goed achterlaten voor volgende 
generaties). Tijdens de commissievergadering EMB van 8 december jl. mocht ik als woordvoerder 
optreden in het kader van het Statenvoorstel Duurzaam Energiefonds Overijssel. Een voorstel dat de 
uitwerking is van de motie Kolkman/Kerkdijk over Duurzaamheidinitiatieven.  Deze motie werd in mei 
2009, voorafgaande aan de verkoop van de Essent aandelen, in de Staten aangenomen. In de motie 
heeft Overijssel een forse CO2 reductiedoelstelling vastgesteld. Met het Duurzaam Energie Fonds 
Overijssel kan een deel van deze CO2 reductie gegenereerd worden. Met het fonds wordt 250 mln. 
Euro ingezet in het kader van renderende deelnemingen en participaties in duurzaamheid. De 
conclusie van de CDA fractie is dat de kaderstelling voor het fonds goed is. Het fundament staat, de 
contouren/fundamenten worden zichtbaar en de gekozen thema’s. Ik ben benieuwd welke discussies 
dit onderwerp in de politieke rechter en linkerflank van ons CDA op zal leveren tijdens de 
Statenvergadering van 12 januari 2011. In de volgende CDAktualiteiten kom ik graag wat verder in 
detail terug op het fonds en de resultaten van het Statendebat 
 
Henk Kerkdijk 
 
 



 
CDA congres 
Wie van u heeft onderweg naar het congres niet gedacht aan ons vorige congres? 2 oktober, de 
Rijnhal in Arnhem, het staat in ons geheugen gegrift. 
Debat met de luiken open, zelfs live op tv. Discussies met alle argumenten: rationeel, principieel, 
pragmatisch en ook emotioneel. Politiek in zijn mooiste vorm. 
U bent er ook vast in de dagen na dat congres door buren en bekenden op aangesproken. Nogal wat 
collega’s van andere politieke partijen kwamen er volmondig voor uit dat ze eigenlijk best jaloers 
waren op ons, op het CDA. Met elkaar hebben we die dag laten zien dat politiek en keuzes die 
gemaakt moeten worden recht uit het hart komen. 
 
Laten we die verbondenheid met elkaar vast houden en de manier waarop we die dag het debat 
hebben gevoerd als voorbeeld nemen voor de komende tijd. We hebben de toon gezet, dat schept 
verantwoordelijkheid naar de toekomst. In de eerste plaats naar al onze leden. Zeker ook naar al die 
mensen die de afgelopen maanden lid zijn geworden van het CDA: ruim 1000 nieuwe leden hebben 
we mogen begroeten: van harte welkom!  In de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 
afgelopen woensdag zien we een eerste herstel van vertrouwen van kiezers terug: dank daarvoor! 
En natuurlijk ook heel veel dank aan aan onze lijsttrekkers, campagneleiders en alle vrijwilligers die 
met hen die heel hard gewerkt hebben voor dit resultaat. 
 
Helaas hebben we de afgelopen maanden ook veel leden zien vertrekken: ongeveer 350. Dat doet 
pijn. Het was mij een lief ding waard geweest als juist ook deze mensen, vanuit soms jarenlange 
betrokkenheid bij het CDA, van binnenuit mee waren blijven doen met de discussie die we als partij 
moeten voeren. 
 
…. Want als ik één les heb gelezen in het rapport Frissen, is het dat we méér stelling moeten gaan 
nemen. Minder flets. Minder commissies waarin we een compromis bij elkaar polderen, méér lef in 
onze standpunten. Dat is een idee dat ons hier waarschijnlijk allemaal aanspreekt. En waar we mee 
starten. 
We moeten ons wel realiseren dat we dan, in een brede partij als de onze, niet altijd gelijk zullen 
krijgen. Dat iedereen zoals hier aanwezig, wel eens tot de minderheid zal behoren, en op een ander 
punt, ook net zo goed tot de meerderheid. 
 
Ik wil meer debat in de partij, over allerlei onderwerpen. De commissie Frissen heeft ons daar een 
heel lijstje voor aangereikt. Maar willen we werken aan pittige stellingname, aan een herkenbaar 
geluid, dan vraagt dat nogal wat van ons. In de huidige mediacratie hebben we niet meer een half 
A4tje om een standpunt genuanceerd uit te leggen. Dan leggen we het af tegen partijen die met een 
paar vetgedrukte woorden op een poster mensen overtuigen. Eén spannende quote is vaak alles wat 
een politicus als commentaar kan geven. 
En zo’n kort statement doet geen recht aan de breedte van de meningen in onze partij. Maar als we 
ons hele verhaal vertellen, van links via het midden naar rechts en weer terug naar het midden, dan 
zijn we de aandacht allang kwijt en dus onzichtbaar. 
Betekent dat dat we de populistische weg op moeten? Natuurlijk niet. Dat past ons niet. Onze 4 
uitgangspunten staan als een huis en dat blijft zo.  
Maar het betekent wel dat we ons moeten verlossen uit de greep waarin we elkaar soms houden. 
Hier op het congres, in lokale afdelingen, onder CDA-bewindslieden en binnen het partijbestuur. 
De greep waarin iedereen altijd een beetje herkenbaar moet zijn. Waarin we kiezen voor ‘het één’ 
maar in dezelfde zin opschrijven dat ‘het andere’ natuurlijk ook heel erg belangrijk is. De greep 
waarin je je niet serieus voelt genomen als je als groep niet vertegenwoordigd wordt in een 
commissie of op een lijst. De greep die soms zelfs persoonlijke verhoudingen onder druk zet.  
Daar moeten we vanaf. En dat kunnen we ook. CDA-ers zijn er stoer genoeg voor. We waren altijd 
het lachertje met onze acties tegen coffeeshops, en nu wordt het kabinetsbeleid. We waren niet bij 
de tijd met ons pleidooi voor zondagssluiting en nu vragen kleine zelfstandige ondernemers er zelf 
om. Voor ons is het huwelijk veel meer dan een economische verbintenis van twee individuen die op 
huwelijkse voorwaarden jaarlijks de economische balans van hun relatie opmaken zoals een 
meerderheid van de Tweede Kamer lijkt te willen. Kortom, we zijn niet bang om een ander geluid te 
laten horen ook buiten deze zaal, in het politieke debat met andere partijen.  
 
 



Onze partij is dit jaar 30 geworden. We zijn een partij met een rijke historie die als het tegenzat 
steeds de vitaliteit en veerkracht heeft getoond die nodig is om een brede volksbeweging in de 
Nederlandse samenleving te zijn en te blijven. We hebben nu voor onze dertigste verjaardag een 
cadeau gekregen met het rapport van de Commissie Frissen. Een cadeau met een stevige opdracht. 
Geen individuele opdracht voor de waarnemend partijvoorzitter voor de goede orde. Dat is een 
opdracht waaraan elk lid vanuit zijn of haar plek in de partij mee kan doen. 
 
Bij de uitwerking van die opdracht is de inhoud wat mij betreft leidend. Ons verhaal is het begin van 
alles, dat wat ons verbindt. Er zijn heel wat onderwerpen waar we een eigentijdse visie over moeten 
ontwikkelen. Daarvoor gaan we wat mij betreft dus niet de volgende commissie benoemen, die debat 
gaat voeren achter gesloten deuren, waar dan een weloverwogen en zorgvuldig geformuleerd 
antwoord uit komt. Nee, dat debat wil ik in alle openheid voeren.  
Concreet denk ik dan bijvoorbeeld aan essays over één en dezelfde kwestie vanuit allerlei 
geledingen in de partij. Of een kort statement waarover met gebruikmaking van de nieuwe media 
door iedereen gediscussieerd kan worden. Een levendig debat dat leidt tot een conclusie op een 
congres. 
Tot mijn vreugde zie ik ook al initiatieven van onderop ontstaan. In Friesland en Zeeland worden 
discussies belegd over de toekomst van de christendemocratie. Wethouders en andere betrokkenen 
bij de grote stad zijn bezig met een verhaal over thema’s waar zij dagelijks mee in aanraking zijn en 
willen dat begin volgend jaar graag met veel collega’s bespreken. 
 
De opdracht op het gebied van Cultuur is een pittige. Daarin moeten we namelijk kritisch naar onszelf 
kijken en bepaalde eigenschappen afleren en andere aanleren.  
Wat we moeten afleren is onze risicomijdendheid. En de neiging om het verhaal van de coalitie over 
te nemen i.p.v. ons eigen verhaal als uitgangspunt te nemen. 
Wat we moeten leren is om het niet altijd eens te zijn. En dat dat niet erg is.  
Wat we moeten leren is om met elkaar een gezonde machtsbalans te vinden. 
Cultuurverandering is een lange weg, maar op 2 oktober hebben we de eerste stappen gezet. 
 
De opdracht op het gebied van organisatie en structuur lijkt populair. Dat blijkt al wel uit alle 
resoluties die zijn ingediend. Het is verleidelijk om alle oplossingen te zoeken in structuur-
veranderingen. Maar daarmee verander je de realiteit niet. Het kan helpen, absoluut, maar 
uiteindelijk zijn structuren en organisaties middelen en geen doel op zich. 
 
Toch zijn er wel leuke ideeën geopperd die ik hier wil noemen: 
Primaries in de regio om kandidaten voor de TK te kiezen is een heel spannend idee dat volgens mij 
zeker het proberen waard is. Dat hoeft  niet beperkt te blijven tot leden voor de Tweede Kamer maar 
zou ook een manier kunnen zijn om kandidaten voor de gemeenteraden en provinciale staten te 
selecteren. 
Een maximumtermijn voor een politiek leider / lijsttrekker van 8 jaar is iets wat in veel landen heel 
normaal is. Daarmee is de vraag over opvolging niet langer een gevoelig onderwerp, maar wordt het 
heel gewoon personeelsbeleid. 
 
Dames en heren 
Als je regeert, is vaak het verwijt dat partijen veel op elkaar gaan lijken. Nu hoef ik u niet te 
overtuigen dat de er tussen VVD, CDA en PVV grote verschillen zijn. Niet alleen verschillen van 
cultuur en mensen maar ook wat betreft standpunten. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de wijze 
waarop gekeken wordt naar het belang van de regio’s. De afgelopen jaren heeft onze minister van 
Verkeer en Waterstaat Nederland weer een beetje in beweging gekregen. In de Randstad, in Zuid, 
Oost en Noord-Nederland. Hij heeft maatregelen genomen waar nog veel ministers na hem plezier 
van zullen hebben. Iedere kilometer asfalt de komende jaren is een Eurlings-kilometer. Maar als ik de 
huidige minister van VVD huize hoor pleiten dat we vooral moeten investeren in de Randstad zie ik 
een duidelijke trendbreuk met haar voorganger. Fractie en kabinet moeten zich wat mij betreft, en dat 
zeg ik ook als lijsttrekker voor Zuid-Holland,  sterk maken voor alle regio’s. Dat is de afspraak in het 
regeerakkoord en daar houden we de coalitiepartijen aan! Dat is ons verhaal voor 2 maart.  
We weten ook dat het vasthouden aan internationale afspraken op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking geen vanzelfsprekendheid was en is voor de VVD en PVV. Toch hebben we met hen 
afgesproken dat we 0,7% van ons BNP aan ontwikkeling blijven besteden. Ook in tijden van 
bezuiniging! 
 



Werk aan de winkel dus. Voor het CDA in de Tweede kamer en in het kabinet. En de komende 
maanden in het bijzonder voor de lijsttrekkers in de provincies. We hebben van onze collega’s uit de 
gemeenten vanmiddag gezien en gehoord hoe het kan! 
Afgelopen donderdag waren we als lijsttrekkers voor de provincies bij elkaar. Namens hen en alle 
kandidaten op de provinciale lijsten heb ik een verzoek aan u, recht uit ons hart. We hebben 
onderhand echt genoeg in de achteruitkijkspiegel gekeken. Nu kijken we weer door de voorruit. Laten 
we de lessen uit het verleden meenemen en op weg gaan. In gezamenlijkheid vooruit naar een mooi 
resultaat op 2 maart. Positief en met vertrouwen in plaats van mokkend op de achterbank. 
 
Ik vraag dat niet alleen vanuit electoraal belang voor de provinciale staten verkiezingen, maar  ik 
vraag dat ook voor de mensen achter de schermen. Uiteraard heb ik het dan ook over al die 
vrijwilligers in de afdelingen. Vandaag wil ik speciaal stilstaan bij de medewerkers van het 
partijbureau en de fractie. Die hebben harde bezuinigingen voor hun kiezen gekregen. Veel hebben 
er afscheid moeten nemen. En voor de rest is er extra veel te doen: het werk dat er in het afgelopen 
congres zat, de advisering van het onderhandelteam terwijl je net zo’n klap hebt gehad, alle 
opdrachten uit het rapport Frissen… En altijd zijn ze flexibel en vrolijk. Voor die mensen wil ik een 
groot applaus.  
 
Liesbeth Spies 
 
 
 

 
Pieter op bezoek bij de kinderen uit Tsjernobyl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inloop avond Geerdijk 
Nadat er dit voorjaar door het CDA al een inloop in Geerdijk werd gehouden, kon men ook nu weer 
alle vragen kwijt aan oud tweede kamerlid en oud woordvoerder voor landbouw Hein Pieper, 
Statenlid Henk Kerkdijk, wethouder Johan Oordt en raadslid Bas Tinselboer.  
 
Kernthema van de avond werd de landelijke, provinciale en plaatselijke ontwikkeling  op het gebied 
van landbouw ontwikkelingsgebieden. Discussies werden scherp en open gevoerd. Tinselboer: “In 
Geerdijk waren de emoties rondom dit thema hoog opgelopen. De boodschap was duidelijk en het is 
goed om nu op deze manier met elkaar in gesprek te zijn. Daar mogen we niet voor weglopen. Alle 
zaken waren bespreekbaar en werden reëel beantwoordt. Ook wanneer het antwoord minder mooi 
kon zijn. De standpunten zijn duidelijk en er wordt hard aan gewerkt om dit te vertalen in een goed 
duurzaam bestemmingsplan.”  
 
Kerkdijk gaf een toelichting op het standpunt van de provincie en hoe het geluid uit Geerdijk vertaald 
werd in het provinciale verkiezingsprogramma. “We kunnen dit niet specifiek maken voor een 
bepaald dorp, wel hebben we het zo omschreven dat de gemeentes hierin ruimte hebben.” In de 
komende week wordt het CDA-programma vastgesteld.  
 
Ook werd het provinciale project voor een duurzaam dorp besproken. Kerkdijk: “Een mooie 
gelegenheid voor Geerdijk om hier aan mee te doen. Voor dit initiatief van gedeputeerde Rietkerk is 
geld beschikbaar gesteld door de provincie. Inwoners kunnen hiervoor zelf initiatieven ontwikkelen 
voor een duurzame toekomst.” 
 
Hein Pieper sloot zich hierbij aan: “Mensen nemen zelf hun verantwoordelijkheid en wetten en regels 
zijn hierin ondersteunend. Hieruit kunnen mooie initiatieven ontstaan. Alleen zo ontstaat er 
betrokkenheid.” 
 
Volgens Tinselboer was het een avond met veel goede inbreng. De sfeer was uitstekend. 
 
 

 
 



 
 
 
Pieter Omtzigt op de bres voor vrijwilligers 
Vrijwilligers mogen in Nederland een onkostenvergoeding ontvangen. Die kunnen ze terug schenken 
aan het goede doel omdat ze er zo betrokken bij zijn. Dan heb je een belastingvoordeel. 
Dit belastingvoordeel wordt door velen in Nederland geclaimed en verkregen. Maar niet in Almelo en 
Vriezenveen: daar laat de belastinginspecteur vrijwilligers in de kou staan, bijvoorbeeld van de 
vereniging Oud Vriezenveen, die het Historisch Museum Vriezenveen laat draaien met heel veel 
vrijwilligerswerk. 
Vanwege die ongelijke behandeling – in andere delen van het land mag dit wel – heeft Pieter Omtzigt 
(CDA, Enschede) vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financien. Hij wil dat alle 
vrijwillgers gelijk behandeld worden in Nederland. 
  
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de 
vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk. (Ingezonden 14 december 2010) 
 
1  
Herinnert u zich de antwoorden op vragen van de leden Omtzigt, Willemse-van der Ploeg en Van 
Vroonhoven-Kok over Vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties? 1) 
 
2  
Bent u ervan op de hoogte dat vele goede doelen (ANBI’s) niet in staat zijn de vrijwilligersvergoeding 
uit te keren, maar dat de mensen die recht zouden hebben op zo’n vergoeding wel een verklaring 
geven dat zij recht hebben op de aftrekbaarheid van die vergoeding als gift?   
 
3  
Deelt u de mening dat rechtsongelijkheid, waarbij verschillende belastinginspecteurs exact dezelfde 
verklaringen in het ene geval wél toestaan en in het andere geval niet toestaan, onwenselijk is en dat 
dit binnen een goed doel zeer vervelend kan zijn? 2) 
 
4 
Kunt u aangeven hoe een en ander zich verhoudt tot het door u op voornoemde vragen gegeven 
antwoord dat de vrijwilligers de niet-ontvangen vrijwilligersvergoeding als gift kunnen aftrekken, mits 
er daadwerkelijk sprake is van het afzien van de vergoeding?  
 
5 
Kunt u aangeven onder welke omstandigheden een vrijwilligersvergoeding, die gedoneerd wordt aan 
het goede doel, aftrekbaar is en onder welke omstandigheden niet? Kunnen ook wat armere goede 
doelen hiervan gebruik maken? 
 
6  
Bent u ervan op de hoogte dat nu nog aangiftes over voorgaande jaren in verschillende mate herzien 
lijken te worden op dit punt? Zo ja, wat is het beleid in dezen? 
 
7  
Bent u bereid de antwoorden op deze vragen hetzij aan de inspecteurs te sturen hetzij vast te leggen 
in een beleidsbesluit ten einde zekerheid vooraf te verschaffen? 
 
 
1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 1369 
2) Verschillende organisaties geven aan dat zij een aantal van hun vrijwilligers de mogelijkheid van 
zo’n verklaring bieden, zeker wanneer zij een bijna full time inzet tonen. Deze organisaties geven aan 
dat verschillende belastinginspecteurs exact dezelfde verklaringen in het ene geval toestaan en het 
andere geval niet toestaan. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bijeenkomst CDA Kerncommissie Vroomshoop. 
 
Op 29 november is er op initiatief van de Kerncommissie CDA Vroomshoop een bijeenkomst 
geweest. Het eerste deel van deze bijeenkomst had een open karakter. Wethouder Jan Binnenmars 
was aanwezig om een toelichting te geven op het voorlopig ontwerp van het Activiteitencentrum in 
Vroomshoop. Enkele belangstellenden van buiten de Kerncommissie en betrokkenen van de 
Gymnastiekvereniging LOVA waren ook aanwezig. Met de wethouder is intensief van gedachten 
gewisseld over de opzet van het plan. Vragen waren er vooral over de beperkingen als gevolg van 
het feit dat de sportzalen op de verdieping liggen. Er moeten mogelijkheden zijn om omvangrijk 
gymnastiekmateriaal naar boven te transporteren. LOVA voert hierover nog overleg met de 
projectleider van het project.  
De tribune bestaat uit twee rijen stoelen bovenop de bergruimten, met een totale capaciteit van ca. 
250 zitplaatsen en met nog ruimte voor staanplaatsen. Bij grote sportmanifestaties losse tribunes 
huren en bijplaatsen stuit op het probleem dat de sportzalen op de verdieping liggen. 
Naar verwachting zal Woningbouwvereniging Mijande het complex realiseren en de gehele 
exploitatie van het gebouw inclusief de sportaccommodatie voor haar rekening gaat nemen. Voor de 
verhuur van de sportzalen moet Mijande zich daarbij houden aan de prijzen volgens de 
gemeentelijke verordening sportvoorzieningen, waardoor de huurprijs in het Activiteitencentrum niet 
wezenlijk zal afwijken van de huurprijs voor andere sportaccommodaties in Twenterand.  
De huurprijs ligt op € 54,-- per m2 per jaar. 
Verder zijn als opmerkingen naar voren gebracht: 
 Aandacht voor de omgeving van het gebouw, de samenhang met de te bouwen brede school en 

de ontsluiting van het gebied met op termijn ook bereikbaarheid vanaf de Julianastraat. 
 Bij voorkeur gescheiden horecagelegenheid voor gebruikers sportzaal en bezoekers activiteiten. 
De opzet van het gehele gebouw met de benodigde zware vloer vanwege de sportzalen op de 
verdieping en de los er voor op poten geplaatste kleedruimten is complex, maar daardoor ook heel 
fraai en het biedt goede gebruiksmogelijkheden. De hele vergadering hoopt dat de uitwerking en 
aanbesteding vlot verlopen en het plan snel wordt gerealiseerd. 
 
In een besloten deel heeft de kerncommissie vervolgens interne zaken over samenstelling, 
doelstelling en verdere activiteiten besproken.   
Naar aanleiding van het verslag van de voorgaande vergadering wordt geconstateerd dat het 
beoogde vervolggesprek met het bestuur over de gang van zaken rond de kandidaat-raadsleden uit 
Vroomshoop nog niet heeft plaatsgevonden. Het bestuur heeft wel gepoogd een vergadering met alle 
kerncommissies te beleggen, maar die is vanwege gebrek aan respons niet doorgegaan. 
Gerrit Verheij is al als gastheer opgetreden bij de inloopavond over de begroting en heeft ook 
vanavond de leiding genomen. Hij is bereid het voorzitterschap van de Kerncommissie op zich te 
nemen met de daaraan verbonden consequentie dat hij ook lid wordt van het AB van CDA 
Twenterand. Hij vraagt wel steun van alle CDA leden om goed te worden geïnformeerd over wat er in 
Vroomshoop leeft. Zelf heeft hij weinig directe relaties in de kern Vroomshoop. Met de andere 
bestuursleden, Derk Hilberink en Jan Cees Kaas zal worden geprobeerd de kerncommissie meer 
structuur en continuïteit te geven. 
De samenstelling van de kerncommissie is nu als volgt: 
 Gerrit Verheij, voorzitter 
 Derk Hilberink 
 Jan Cees Kaas 
 Henk Kerkdijk 
 Hans Nieboer 
 Jan Kolkman 
 Joop Nijmeijer 
 Jans Kamphuis 
 Mw Koopman-Weekamp 
Annie Ribberink,wordt  als fractielid uitgenodigd voor de vergaderingen 
Verdere aanpak: 
 Jan Cees zal een lijst van alle CDA leden Vroomshoop aanleveren 



 Er komt een bijeenkomst rond 1 februari  waarvoor  alle CDA leden Vroomshoop worden 
uitgenodigd  

 Gerrit Verheij bereidt met enkele kerngroepleden de opzet van de kerncommissie en het werk-
programma 2011 voor. 

 

Perspectief 

Hoe je de wereld ziet, hangt vooral af vanuit welk perspectief je dit doet. Een boer met beide benen 
in de modder van zijn land, ervaart bijvoorbeeld een andere wereld dan een filosoof vanachter zijn 
stoffige bureau, in gedachten verzonken.  

Voor ons wereldbeeld zijn we sterk afhankelijk van de groep mensen te midden waarvan we leven. 
Er is een programma op tv genaamd puberruil, dat dit prachtig benadrukt. Hierin wisselen twee 
tieners van erg verschillende achtergrond een tijdje van gezin. Je ziet daar open en bloot gebeuren, 
dat bepaalde vooroordelen spontaan verdwijnen, omdat er simpelweg meer begrip komt voor de 
situatie van de ander. 

Vroeger werden alle sociale milieus trouwens op een hoop gegooid tijdens één grote puberruil van 
een aantal maanden. Met zijn allen gingen we als jonge mannen logeren bij vadertje staat en we 
noemden dat dienstplicht. Op de valreep heb ik deze waardevolle levensles ook nog mee mogen 
maken. ‘Vroeger’; het perspectief van het verleden, dat soms nog verrassende leermogelijkheden 
geeft voor de toekomst…  

 

Pas geleden heb ik de wereld ervaren vanuit een land in ontwikkeling waarin arm ook echt arm is. 
Het was een ware cultuurshock waarin ik me even de puber waande in het vreemde gezin. Ook bij 
mij ontstond na een tijdje steeds meer begrip voor de andere cultuur en ook ik ging de thuissituatie 
anders waarderen. In alle rust, in de warmte van de zon, in de schoonheid van de natuur en in de 
chaos van de straat, kon ik eens goed nadenken over het leven in Nederland. Daarbij heb ik zowaar 
gedanst op de vulkaan; over perspectief gesproken… 

 

In de verzorgingsstaat Nederland is het zo gek nog niet. Toch is er veel onvrede en zijn zelfs veel 
mensen aan de antidepressiva om een gevoel van ongeluk te onderdrukken. Nederlanders zijn 
sneller gaan leven en vergeten tijdens het haasten vaak zich voldoende te bezinnen en te genieten. 
Er moet steeds meer geld komen om te kunnen voldoen aan alle materiële wensen. Op het werk 
wordt de druk opgevoerd, omdat we steeds efficiënter dienen te functioneren, waardoor iedere 
minuut steeds zwaarder is gaan wegen. De jeu is er een beetje af en de rek eruit, was mijn conclusie 
vanaf de vulkaan. 

Maar het tij is nog best te keren, want het fundament van onze democratie is tenslotte goed. Politici 
kunnen het land de goede richting op sturen, door de band met de samenleving zelf te verstevigen, 
door wensen van mensen beter te leren begrijpen. Een beter begrip voor de situatie van mensen 
begint natuurlijk met het goed de kost geven van ogen en oren. Het is voor ons CDA een prachtige 
blijvende uitdaging, alle perspectieven zo te bundelen en er vervolgens onze geweldige partijvisie 
aan te koppelen. Ongetwijfeld gaat dan het gevoel van tevredenheid en geluk met sprongen vooruit. 

 

Want wees nu eerlijk: de CDA-visie biedt Nederlanders gewoon het beste perspectief! 

 
 
 



 
Korte impressie ALV 18 oktober. 
 
De ALV van 18 oktober jl in Zandwijk was goed bezocht. Betrokken leden waren nieuwsgierig naar 
het evaluatierapport. Dit rapport was al meegezonden met de uitnodiging, zodat de leden er al kennis 
van konden nemen. Voordat Breun Breunissen als voorzitter van de werkgroep evaluatie het rapport 
mocht presenteren, stond de komende Provinciale Statenverkiezing op het programma. Henk 
Kerkdijk lichtte het programma toe en riep ook op om amendementen in te dienen om de 
Twenterandse CDA beleid ten aanzien van de LOG gebieden en duurzame energie naar het 
provinciebrede programma te vertalen. De betrokken aanwezigen legden het accent op een goede 
samenwerking tussen gemeente en provincie. Bij het presenteren van de concept kandidatenlijst 
deed ook de afdeling Twenterand mee met het politieke spel de kandidaten uit eigen afdeling te 
promoten. Henk Kerkdijk werd op plek 2 gezet en Jan Bolte op plek 3. Dit om tenminste hun 
oorspronkelijke positie vast te houden als de lijst op de provinciale ALV in november definitief wordt 
vastgesteld.  
Daarna werd het evaluatierapport gepresenteerd. Geen wetenschappelijk onderbouwd rapport, 
daarvoor was de tijd te kort, maar wel een rapport dat het probleem benoemt en de knelpunten 
weergeeft. De behandeling van de LOG gebieden en de rol van het CDA daarin wordt toch wel als 
hoofdoorzaak gezien van het verlies aan stemmen. Op de vraag wat er gaat gebeuren met de 
aanbevelingen uit het rapport geeft de voorzitter aan dat het bestuur na de ALV het rapport en de 
doornemen met de opmerkingen van de leden van vanavond. Vervolgens wordt daaruit beleid 
uitgestippeld dat het bestuur op de volgende ALV zal presenteren.  
Daarnaast wordt het punt communicatie nu actief opgepakt. Vanuit de leden komt de suggestie om 
vooraf helder uit te stippelen waarmee we als CDA (de fractie) positief kunnen berichten en wanneer. 
In de fractie is dit ook besproken en wordt een campagneplan opgesteld: waarop wil de fractie over 4 
jaar worden afgerekend. Op de volgende ALV zal de fractie dit plan presenteren. Daarnaast is er een 
Nieuwsbrief opgezet. Zo laat de fractie zien wat ze doet. 
Nadat de werkgroep in de bloemen is gezet is het de beurt aan Pieter Omtzigt. Hij geeft een 
impressie van  het reilen en zeilen in de landelijke fractie rond de coalitieonderhandelingen. De 
fractie neemt de tijd om zich te bezinnen op de grondbeginselen en een vertaling te maken naar de 
huidige tijd.  
Tot slot weer terug naar de gemeentepolitiek: hoe kunnen de leden meepraten over de begroting? 
Deze komt woensdag 27 oktober uit en wordt op dinsdag 9 november in de raad besproken. 
Daartussenin een ALV is haast niet haalbaar, vanuit de leden komt de suggestie om in elke kern een 
inloopspreekuur te houden over de begroting. De fractieleden zullen actief de achterban gaan 
benaderen om mee te praten over de begroting. 
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Bestuur CDA Twenterand 
 
Huib Eshuis Voorzitter 
Wetering 66 
7677BD Vriezenveen 
Tel. 0546-561969 
 
Jenny van Beek Vice voorzitter (DB en AB) 
Lambertinck 14 
7683WP Den Ham 
Tel. 0546-673247 
e-mail:  jvanbeek-burger@hotmail.com 
mobiele nr.06-41731072 
 
Jan Cees Kaas Penningmeester (DB en AB) 
Lindeflier 6-8 
7681 ZL 
Vroomshoop 
jancees@kaasadministraties.nl 
T 0546 64 24 30 
 
Mariska Scherphof-Aalderink sec. 
Westeinde 188 
7671CH Vriezenveen  
ardenmariska@hetnet.nl 
0546-568956 
 
Gerard H M ter Halle  Campagne commissie (AB) 
Westeinde 317 
7671ET Vriezenveen 
Tel: 0546-564226 
e-mail: gth@dds.nl 
mobiele nr. 0642208289 
 
Heini Veneberg algemeen bestuurslid VZ kerncommissie Vriezenveen 
E. Nijentwillaarstraat 227671 ME  
heiniveneberg@hetnet.nl 
Vriezenveen 
 
 
 



Derk Hilberink Ledenzorg (AB) 
Zwolsekanaal 16 
7681ED Vroomshoop 
Tel. 0546-644154 
e-mail: d.hilberink@home.nl 
 
 
 
 
 
BEREIKBAARHEIDSLIJST CDA-fractie 
Naam en adres    Telefoon        E mail   

RAADSLEDEN: 

J. Kuilder  
Zilvermeeuw 50 
7671LR Vriezenveen    0546-564683       jkuilder@home.nl 

C. Bos  0546-565980 privé couzijn.ina.bos@hetnet.nl 
Kerkstraat 40    
7671 HH Vriezenveen    
   
S.G.A.M. Boerkamp  0546- privé       simoneneep@kpnplanet.nl 
Oosteinde 14     
7671 AA Vriezenveen  
   
Bas Tinselboer     bastinselboer@hotmail.com 
magielshoek 9 
7683CC Den Ham 
e-mail:  
 
Joh. Schipper    0546 659115 prive       joh.schipper@wanadoo.nl 
Dalweg 39 
7676 SB  
Westerhaar-Vriezenveensewijk 
 
J.A. Ribberink-Bosch  0546-643707 privé ribberink@home.nl 
Aan ’t Spoor 28   
7681 MK Vroomshoop 
   
B. Wessels  0546-562387 privé        bertus.wessels@home.nl 
Wetering 30    b.wessels@nido.nl   
e-mail werk   
7672 BA Vriezenveen   
  
 
WETHOUDERS: 
 
G.J. Binnenmars, wethouder 0546-840703      GJ.Binnenmars@twenterand.nl 
Stroomdal 2    
7672 BC  Vriezenveen     
 
J.J. Oordt, wethouder  0546-671842  privé oordt@home.nl 
Grotestraat 20   
7683 BB Den Ham 


