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Mijn naam is Gertjan ten Brinke, 32 jaar oud en woonachtig in Wierden. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als jurist. In mijn vrije tijd zit ik het jongeren- 
werk van de kerk en mag ik graag mountainbiken. Ik ben ook lid van wielrenclub 
FNK die vooral actief is in de zomermaanden. De afgelopen vier jaar heb ik 
meegedraaid in de fractie en een goed beeld gekregen van het politieke reilen 
en zeilen van onze gemeente. 

Naast het mantra “bouwen, bouwen, bouwen” vind ik het belangrijk dat we 
blijven investeren in vrijwilligers, sportverenigingen en welzijnsorganisaties. blijven investeren in vrijwilligers, sportverenigingen en welzijnsorganisaties. 
Als het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dan zijn vrijwilligers het 
cement tussen de voegen.  

Mijn naam is Martin Braamhaar, 62 jaar jong en in het dagelijks leven werkzaam 
als account manager bij Sismatec process&packaging Solutions. 
Geboren en getogen in Enter, betrokken bij het reilen en zeilen van Enter en wat 
inwoners bezig houdt. Ik wil me actief inzetten om burgerbelangen daar waar 
mogelijk te vertalen naar acties. Dit bewerkstelligen we door te doen wat we 
zeggen, eerlijk te zijn en in duidelijke taal te spreken die een ieder begrijpt. 

Belangrijke thema’s voor mij zijn wonen, verenigingsleven, natuur, duurzaam-Belangrijke thema’s voor mij zijn wonen, verenigingsleven, natuur, duurzaam-
heid en het leefbaar houden van de dorpskernen. Ik ben een mensen mens en 
vind omzien naar elkaar erg belangrijk.

Ik ben melkveehouder van beroep en run samen met vrouw en zoon een melk- 
veebedrijf aan de rand van het Natura 2000 gebied het Wierdense Veld. Ik heb 
inmiddels 4 jaar raadslid mogen zijn namens de fractie CDA Wierden Enter. 

Waarom CDA? Omdat ik waarde hecht aan de uitgangspunten die onze partij Waarom CDA? Omdat ik waarde hecht aan de uitgangspunten die onze partij 
hanteert. Afgelopen raadsperiode hebben wij als CDA Wierden Enter op agrar-
isch vlak de problematiek rond de drinkwaterwinning  op de agenda gekregen, 
maar ook het duurzaamheidsvraagstuk m.b.t. energie heeft de nodige aandacht 
gevraagd. Daar wil ik mij de komende 4 jaar graag opnieuw voor inzetten onder 
het mom, wij zijn altijd dichtbij met daarbij de oproep: Boer Bram in de raad is 
toch zeker ook uw stem waard!



Wierden-Enter

KANDIDATENLIJST 2022

Altijd dichtbij

Wierden-Enter Altijd dichtbij

Ik ben Henri van der Kolk, inmiddels 47 jaar oud en geboren en getogen in 
Wierden (Westervenne). Inmiddels al weer 15 jaar woonachtig in de mooie 
buurtschap Rectum en ruim 21 jaar getrouwd met Jawine. Samen hebben we 
twee dochters van 12 en 3 jaar oud. Ik heb een eigen adviesbureau in de 
melkveehouderij en ben werkzaam in geheel Nederland en bij onze naaste 
buren.

 Ik ben graag onder de mensen, of dat nu bestuurlijk of in het verenigingsleven  Ik ben graag onder de mensen, of dat nu bestuurlijk of in het verenigingsleven 
is, naast het alledaagse ondernemen. Vandaar dat ik me ook graag wil inzetten 
voor de inwoners van de gemeente Wierden waarbij de standpunten en kern-
waarden van het CDA het beste bij me passen. 

Mijn naam is Albert Hakvoort. Woonachtig in Wierden. Woonachtig maar niet 
geboren. Geboren in Eindhoven. Getrouwd met Jannie van Rijswijk. Wij hebben 
3 kinderen. Wij behoren bij de Protestantse Kerk Nederland; de hervormde ge-
meente te Wierden. Mijn hobby’s. Van damsport tot voetbal tot het volgen van 
de sporten van mijn kinderen, korfbal en muziek (ook muziek is een sport!). 

Na 4 jaren als steunfractielid, 2,5 jaren als schaduwfractielid en 1,5 jaren raad-
slid heb ik mij opnieuw verkiesbaar gesteld om de komende 4 jaren mij opnieuw 
in te zetten. Uiteraard ga ik de komende periode door waar wij mee bezig zijn. 
Voor en met onze inwoners voor opnieuw de beste woongemeente van de 
provincie Overijssel: Wierden.

Mijn naam is Melanie Langenhof ik ben 28 jaar oud en woonachtig in Enter. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hoog bij mij in het vaandel. 
Van jongs af aan zet ik mij in als vrijwilliger. Kinderen en jongeren zijn hierin 
altijd mijn passie geweest. Zo ook in mijn werk. Ik ben projectcoördinator bij 
Lyceo. Lyceo is een grote onderwijsondersteuner die haar diensten landelijk 
aanbiedt. Ik ben verantwoordelijk voor alle primair onderwijs trajecten in 
Groningen en Enschede. 

Mijn passie voor kinderen, jongeren en starters wil ik ook uitdragen binnen onze Mijn passie voor kinderen, jongeren en starters wil ik ook uitdragen binnen onze 
prachtige gemeente! Ik wil jongeren een stem geven en zet mij daarom in voor 
meer starterswoningen, veiligere wegen en meer voorzieningen voor jongeren. 
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Mijn naam is Lars van Schooten, 22 jaar oud en ik woon in de Weuste. Op dit 
moment ben ik bezig met het afronden van de master Management van de Pub-
lieke Sector aan de universiteit Leiden. Ik hoop hierna een mooie baan te vinden 
binnen het sociaal domein. 

In mijn vrije tijd zet ik mij in voor het CDJA en spreek ik graag af met vrienden. 
Mijn voornaamste reden om mij vier jaar geleden aan te sluiten bij het CD(J)A 
was het feit dat er geloofd wordt in het omkijken naar elkaar en de ander op 
waarde schatten!

Ik ben Sander, 32 jaar oud, woon in Wierden en ik ben getrouwd met mijn 
vrouw Dorien. Ik werk als transportplanner en ben daarnaast fractiesecretaris 
bij het CDA Wierden-Enter. Zo ben ik ook steeds nauwer betrokken geraakt bij 
de activiteiten van het CDA in onze gemeente. 

Mijn principe is, dat wanneer je iets wil veranderen, je daar zelf inzet voor moet Mijn principe is, dat wanneer je iets wil veranderen, je daar zelf inzet voor moet 
tonen. Ik sta op deze lijst met anderen die ervoor willen zorgen dat deze ge-
meente een mooie gemeente blijft, met zoveel mogelijk kansen en mogeli-
jkheden voor jong en oud. Dus samen de uitdagingen aangaan en onze omgev-
ing top houden, daar sta ik voor. 

Ik ben Naomi ter Haar, 23 jaar en ik woon in Enter. Na mijn HBO-studie Bedrijf-
skunde MER ben ik gaan werken. Nu werk ik al bijna een jaar als medewerker Fi-
nance Operations bij ForFarmers in Delden.

 In mijn vrije tijd ben ik penningmeester bij CJV Timotheüs, voetbal ik, ga ik naar 
de sportschool en volg ik motorrijles. Waarom ik lid van het CDA ben geworden? 
Om het CDA en de politiek meer onder de aandacht te brengen bij jongeren in 
de gemeente Wierden-Enter en om maatschappelijk bezig te zijn.
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Mijn naam is Evelien ter Beke, 27 jaar en opgegroeid in het buitengebied van 
Wierden, “de Lage Egge”. Na mijn studie Agrotechnologie aan de Universiteit van Wierden, “de Lage Egge”. Na mijn studie Agrotechnologie aan de Universiteit van 
Wageningen, was ik in de gelukkige positie om samen met mijn vriend Stijn een 
huis te kunnen kopen in Wierden. Momenteel werk ik als Support Specialist bij 
Nedap Healthcare in Groenlo en maak ik mij hard voor gebruiksvriendelijke soft-
ware voor de zorgmedewerker. In mijn vrije tijd maak ik graag een rondje op 
mijn racefiets door onze mooie gemeente. 

De uitgangspunten van CDA sluiten goed aan bij mijn overtuiging. Wij leven met De uitgangspunten van CDA sluiten goed aan bij mijn overtuiging. Wij leven met 
elkaar en voor elkaar. Daarom ben ik lid geworden van het CDA. 
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Ik wil mij graag inzetten voor eerlijke politiek, en niet werken met dubbele 
agenda’s. Besturen op basis van feiten en niet op aannames en modellen. 

Zo kunnen we de stikstofcrices eerlijk oplossen, en de landbouw kan dan 
kwalitatief goed voedsel blijven produceren en het landelijk gebied mooi 
en leefbaar houden
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Ik ben Arjan Hagedoorn, 51 jaar en woon bijna mijn hele leven in Wierden. Ik 
werk bij Royal HaskoningDHV. Als sr. adviseur en projectmanager help ik Pro-
Rail, gemeenten en vervoerders met complexe inrichting- en ontwikkelprojecten 
op stations in heel Nederland. In de periode 2006-2018 ben ik als raadslid actief 
geweest. 

Ik wil me blijven inzetten om onze gemeente een fijne plek te laten blijven om 
de wonen en te leven. Een plek waar wie wil een thuis kan vinden, we samen 
werken, sporten en recreëren. En waar we naar elkaar omzien, en elkaar hulp 
bieden als dat nodig is.  
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Mijn naam is Gerdieke Kastenberg. Samen met mijn twee jongens woon ik in Wi-
erden. Ik ben 44 jaar en werk met veel plezier in mijn eigen fysiotherapie prakti-
jk in Almelo.  In mijn vrije tijd wandel ik graag. Het liefst afstanden boven de 20 
kilometer. 

Sinds 6 jaar zit ik in het bestuur van onze plaatselijke afdeling en mijn aandacht-
spunt daarin is ledenzorg. Het CDA is een fijne club mensen, vanuit allerlei ach-
tergronden, die midden in de samenleving staat. Vanuit respect, liefde en 
omzien naar elkaar samen werken aan een mooiere wereld. Dat spreekt mij zo 
aan in het CDA!

Ik ben Jan Veneman, nummer 23 op de kandidatenlijst voor de gemeenter-
aadsverkiezing in maart, voor het CDA als lijstduwer. Ik ben inmiddels de pen-
sioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Vanaf mijn 25ste jaar ben ik betrokken als 
(bestuurs)lid en nog steeds tot volle tevredenheid. Ik waardeer het CDA als mid-
denpartij die plaatselijk door de loop der jaren veel heeft gedaan en betekend 
voor de zelfstandigheid en opbouw van de gemeente Wierden, waar het hier 
goed wonen en werken is. 

Verder wil ik mij inzetten voor een leefbaar buitengebied wat niet zomaar wordt 
opgeslokt door Provincie (Wierdense Veld) of door ongenuanceerde woning-
bouw. Daarom steun ik in maart het CDA Wierden-Enter, een levende en betrok-
ken partij.
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Na 8 jaar CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Wierden tijd om een 
stapje terug te doen. Ik blijf mij inzetten voor een sociale evenwichtige samen-
leving met toekomstperspectief voor alle inwoners. 

Beschikbaarheid van betaalbaar en duurzaam wonen, goede zorg, (vrijwil-
ligers)werk en verkleining van de kloof tussen arm en rijk.


