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BESTUUR CDA afdeling Coevorden 
 
Voorzitter a.i:  R. Wilting 
 Dalerstraat 34,7843 PE Erm 
 Telefoon 0591-361396 
 E-mail: wiltingstee@hotmail.com 
 
Vice-voorzitter: H.J.M. Morskieft 
 Hoofdstraat 126, 7755NN Dalerveen 
 Telefoon 0524-291542 
 E-mail: info@deknoef.nl 
 
Secretaris: M.D. Kiers-Bouwes 
                                Oude steeg 4-6, 7863 PG Gees 
                                Telefoon 0524 -581618 
                                E-mail: t.kiers@hollandmediair.nl 
 
Penningmeester  G. Weitkamp 
                                De Hullen 9, 7846 TB Noord-Sleen 
                                Telefoon 06 2904 7921 
                                E-mail: gerard@weitkampvof.nl  
   
Adviseur:  G.J. Zuur 
 Tramakker 20, 7861 AW  Oosterhesselen 
 Telefoon 0524-582071 
 E mail: gzuur@drentsparlement.nl 
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Van de Voorzitter a.i. 
 

 
Wanneer u dit leest is het jaar 2022 bijna ten einde, een zeer bewogen 
jaar. Denk hierbij aan de binnenlandse politiek, een lang 
formatieproces eindigend in het huidige kabinet, raadsverkiezingen 
met verschuivingen in colleges. En dan nog niet gesproken over de niet 
opgeloste zaken uit de vorige kabinetsperiode: Dossier Groningen, 
toeslagen affaire, de vluchtelingen die zich melden, de box 3  
problematiek en zo zijn er nog wel enkele zaken te benoemen.  
Al met al ligt er veel op het bordje van dit kabinet. 
 
Dan de geopolitieke problemen, oorlog in de Oekraïne, een grote  
oorlog in Europa met alle gevolgen van dien. Voor o.a. West Europa: 
vluchtelingen, energie tekorten en inflatie. Zaken waarmee iedere  
burger in aanraking komt. Het positieve van dit gebeuren is dat de EU 
nog nooit zo eensgezind is geweest. 
 
En dan niet te vergeten de stikstofcrises en in onze omgeving de  
wolven. Zaken die nu niet de saamhorigheid tussen de burgers  
bevorderen. Concluderend grote problemen en ik weet niet hoe het u 
gaat wanneer de Tweede Kamer dan debatteert over de voorzitter en 
de ex-voorzitter en niet het lef heeft om de man die zich leider noemt 
van Forum langer te schorsen dan is gebeurd. 
Noemen wij dit niet leven bij de waan van de dag. 
 
Nu onze eigen zaken: maart 2023 zijn er provinciale Statenverkiezingen 
en waterschapsverkiezingen. Wij als CDA’ers hebben nog veel werk te 
verzetten zodat de burger weer vertrouwen krijgt in de politiek en in 
het CDA. Al met al gaan wij een spannende tijd tegemoet. 
 
Ik wens u al het goede voor de komende tijd. 
 
R. Wilting. 
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Bij deze uitgave: 
 
Voor u ligt de nieuwe uitgave van het contactblad  
CDA-Coevorden. Hierin leest u een korte terugblik op de  
verkiezingen van afgelopen maart 2022. De werkzaamheden  
van de Raadsleden en de problematiek van de dag.  
Maar ook alvast een vooruitblik op de komende  
Statenverkiezingen. Daarnaast vindt u verder de gebruikelijke  
bestuursrapportage van de afgelopen periode. 
De redactie. 
 

Redactie ledencontactblad 
Hanneke ter Veld   
Anssenstraat 22    
7841 EB Sleen 
Telefoon 0591-367795 
E-mail: hjterveld@hotmail.com 

Helma Morskieft   
Hoofdstraat 126    
7755 NN Dalerveen 
Telefoon 0524-291542 
E-mail: info@deknoef.nl 

 
 
 

Van de bestuurstafel 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het 30 oktober 2022.  
Tot mijn schrik las ik in mijn archief dat mijn laatste bijdrage is geweest 
op februari 2021. Toen zaten wij midden in de coronacrises. En nog 
steeds is de corona niet verdwenen en lijkt zij op dit moment weer toe 
te nemen. Wij zijn inmiddels een aantal boosterprikken en meerdere 
virusvarianten verder. De grootste angst is dat we weer in een soort 
van lockdown terecht gaan komen. Ik sloot toen af met de zin “Ooit zal 
het goed komen”.    
 
Afgelopen jaar hebben wij twee algemene ledenvergaderingen 
gehouden. Op 25 april 2022 en in de afgelopen week op 26 oktober in 
Emmen. Het verslag van 25 april is reeds per mail aan u toegezonden 
en zal ook nog te vinden zijn verderop in dit contactblad. Helaas ben ik 
nog niet in de gelegenheid geweest om het verslag van 26 oktober uit 
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te werken. Tevens staat er nog een extra vergadering gepland voor 
maandag 7 november 2022.  In deze vergadering zullen wij de twee 
verkiezingsprogramma’s voor 23 maart 2023 zorgvuldig bespreken en 
eventueel amendementen aanbrengen. De verkiezingen die op  
23 maart 2023 worden gehouden zijn bestemd voor de leden van de 
Provinciale Staten en de besturen van de Waterschappen. Voor ons 
gebied is dat het Waterschap Vechtstromen. Op de kandidatenlijst voor 
het Waterschap Vechtstromen staat op plek 2 onze voorzitter a.i. Ruud 
Wilting uit Erm. Degenen die aanwezig waren op 26 oktober in Emmen 
hebben toen gehoord hoe belangrijk het is om op onze Drentse  
kandidaat te stemmen (dus op Ruud Wilting). Freek Ensink die op dit 
moment ons vertegenwoordigt in het bestuur van het Waterschap, 
heeft nog eens goed uitgelegd waarom het zo belangrijk is, dat wij een 
zetel in het bestuur namens Coevorden en Emmen hebben. Door  
klimaatverandering is de aanwezigheid van een goed functionerend 
waterschapsbestuur steeds belangrijker aan het worden. 
 
Dat geldt ook voor een goed functioneren van een Provinciale Staten. 
Zij staan voor een grote opdracht om besluiten te nemen op het gebied 
van stikstof en passende maatregelen tegen de aanwezigheid van de 
wolf, die ook in onze gemeente al diverse slachtoffers heeft gemaakt. 
De schade die hij aanbrengt aan dieren/vee wordt steeds groter. Ook 
het gevoel van sociale veiligheid staat onderdruk. Degenen onder ons 
die Facebook volgen wordt dagelijks geconfronteerd met afschuwelijke 
foto’s van dode schapen, runderen en zelfs paarden. Henk Jumelet, 
onze kandidaat-lijsttrekker en huidige gedeputeerde, heeft zijn handen 
vol aan deze twee onderwerpen (stikstof en de wolf).  Voor een goede 
besluitvorming op beide terreinen is de aanwezigheid van onze  
gedeputeerde in het volgende college van groot belang. En dat kan 
alleen als wij ons huidig aantal statenleden mogen behouden en liefst 
een paar meer.  Het is erop of eronder zoals René Wittendorp het in de 
vergadering verwoorde.  
 
Sinds halverwege vorig jaar 2021 waren wij eindelijk weer in de  
gelegenheid de vergaderingen bij iemand thuis te houden. Dat is toch 
prettiger dan via het beeldscherm met elkaar te communiceren. 
Alhoewel dat best goed gaat en wij er steeds beter mee leren omgaan. 
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Dus als wij even kort met elkaar als bestuur tussentijds willen 
overleggen, dan doen wij dat nog steeds via een korte  
Zoombijeenkomst.  
 
Ons bestuur is nog steeds niet aangevuld. Op dit moment bestaat het 
bestuur uit Ruud Wilting, Helma Morskieft, Gerard Weitkamp en 
ondergetekende. Wij zijn een hecht team en vullen elkaar goed aan, 
maar 1 of 2 extra bestuursleden, om de taken wat meer te kunnen 
spreiden, zouden welkom zijn. Dus voor wie belangstelling heeft om 
ons bestuur te komen versterken, graag een telefoontje of mail aan 
een van onze bestuursleden om je aan te melden.  
 
Onze financiën lopen goed. In de laatstgehouden ledenvergadering van 
26 oktober is ons financieel verslag 2021 goedgekeurd en de begroting 
van 2022 vastgesteld. Onze penningmeester Gerard Weitkamp heeft 
ons weer een goede begroting kunnen voorleggen ondanks de daling 
van het aantal leden.  
 
Op dit moment hebben wij nog 109 leden, terwijl wij in februari 2021 
nog 123 leden hadden. Dit komt doordat wij relatief veel oudere leden 
hebben die ons helaas ontvallen door ziekte of gewoon doordat ze een 
hoge leeftijd hebben mogen bereiken. Het aantal jonge mensen die lid 
worden van onze partij is er gelukkig wel, maar het zijn er niet veel. Wij 
zullen dus vooral moeten inzetten op een verjonging van ons  
ledenbestand.  
 
In deze tijd van individualisering en politieke versplintering moeten wij 
proberen het gedachtengoed van het CDA door te geven aan de  
volgende generatie. Een taak voor de ouderen onder ons.       
 
 
Namens het CDA-bestuur van Coevorden. 
Tineke Kiers, secretaris 
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Nieuws vanuit de fractie 
Door Fractievoorzitter Sandra Katerberg. 
 

 
 
Bij de verkiezingen van maart 2022 heeft het CDA in Coevorden één 
zetel verloren, maar ook winst gehaald! Dat gebeurde meteen aan 
het begin van de uitslagenavond, toen er nog geen zetel verdeeld 
was.  
 
We hadden net ons plekje in de raadszaal ingenomen en daar kwam 
Frija Klaassen uit Coevorden naar mij toe. Frija en ik kennen elkaar 
omdat zij heel goed presteerde tijdens de Politieke Jongerendag van  
de Nieuwe Veste en daarvoor al actief was voor de Jongerenraad. 
 
“Sandra, ik wil graag meer doen in de gemeentepolitiek en dan het 
liefst bij het CDA.” Daar zat de winst! Frija, zo’n leuke 18-jarige meid 
die zich bij ons aan wil sluiten, daar gaan we werk van maken.  
En zo is het gegaan! Ik heb voor dit contactblad een paar vragen aan 
Frija voorgelegd. 
 
Wat doe je op het moment en wat zijn je plannen voor de toe-
komst? 
Hallo allemaal! Ik ben Frija Klaassen en ik woon in Coevorden. Ik 
werk bij Kamst Mode, sport graag in mijn vrije tijd in de sportschool, 
spreek vaak met vrienden af, volg veel opendagen van studies, 
omdat ik op het moment een tussenjaar heb. Naast dat ik actief 
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bezig ben in het CDA Coevorden met sociale media, hou ik mij ook 
bezig met het CDJA. Ik wil graag bestuur- en organisatiewetenschap 
studeren in Utrecht, maar ik was hiervoor niet geselecteerd.  
Vandaar dat ik heb gekozen voor een tussenjaar. 
 
In de toekomst hoop ik dat ik wordt geselecteerd om alsnog deze 
studie te kunnen gaan volgen. Ik weet nog niet precies welk beroep 
ik later wil gaan uitoefenen, maar in ieder geval wel iets in de  
politiek en/of bestuurlijke sector. 
 
Wat maakt dat je voor het CDA hebt gekozen? 
Ik zie het CDA als een opstapje in de politiek en ik kan mij op het  
moment vinden in de standpunten. Bovendien had ik een goed 
gevoel bij het contact wat ik had bij de CDA-ers in Coevorden! 
 
Wat zijn je eerste indrukken van de gemeentepolitiek? 
De gemeentepolitiek vind ik erg leuk! Erg leuk vind ik dat ideeën  
werkelijkheid kunnen worden in samenspel met een team. Daarbij 
sluit het aan bij mijn toekomstige studie/beroep. Ik had enigszins al 
kennis kunnen maken met de gemeentepolitiek door de Jongeren-
raad en Politiek Jongeren Dag, maar het CDA is weer op een ander 
level. Het verschil daarin vind ik interessant, omdat ik nu nog meer 
leer hoe de gemeentepolitiek daadwerkelijk in elkaar zit. 
 
Wat doe je voor CDA-Coevorden? 
Ik heb het eigenlijk al verklapt, maar ik hou mij bezig met de sociale 
media en volg de fractievergaderingen als fractievolger. Wie weet 
wat dat richting de volgende verkiezingen gaat brengen! 
 
Sandra Katerberg,  
Fractievoorzitter 
CDA Coevorden 
 
Op de foto de fractie en Frija op bezoek bij de Provinciale 
Statenfractie in Assen.  
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Het Huidige landbouwbeleid 
Een bijdrage van Eddy Heeling en Gerard Weitkamp 
 
Hierbij een vervolg op het huidige landbouwbeleid, zoals wij het in 
het januarinummer hebben beschreven. 

Het stikstofbeleid is nog geen stap verder gekomen ten opzichte van 
het voorjaar. Johan Remkes heeft een rapport geschreven met de 
titel: ‘Wat wel kan’ 
De toon is wel vriendelijker, maar als je het hele rapport doorleest 
kom je al snel tot de conclusie dat er niet veel  verandert is ten  
opzichte van de oorspronkelijke versie van minister van der Wal. 
De impasse waarin we zitten is nog lang niet opgelost en zal volgens 
ons ook niet opgelost worden met het uitkopen van ‘piekbelasters’. 

Het landelijke CDA lijkt toch te luisteren naar de achterban. Wopke 
Hoekstra zei in een interview in het AD, dat er meer tijd moet 
worden genomen voor het stikstofbeleid. Nu maar hopen dat hij de 
rug recht houdt. In het januarinummer hebben we ook aangehaald 
dat er kapitalen zijn geïnvesteerd in emissiearme stallen. Nu blijkt 
dat de ene na de andere emissiearme vloer van deze stallen door de 
rechter afgekeurd worden. De boeren zijn hier de dupe van. 

Een ander probleem wat deze zomer in alle hevigheid ook in onze  
gemeente plaatsvond en vindt is de aanval van de wolven. Bij een 
aantal veehouders zijn pinken en schapen gedood of zo ernstig  
verwond dat ze geëuthanaseerd moesten worden. De dieren die het 
wel overleven zijn zo gestrest dat ze in een aantal gevallen  
aborteren. Menig veehouder heeft de dieren daarom al eerder dan 
gebruikelijk op stal gezet. De inwoners van het buitengebied zijn 
bezorgd hoe we hier mee om moeten gaan. 

Is het nog wel veilig voor onze kinderen om te fietsen in het  
buitengebied, kan ik de hond nog wel uitlaten? Onze gedeputeerde 
Henk Jumelet heeft er bijna een dagtaak aan, om deze problematiek 
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aanhangig  te maken in Den Haag, zodat er wat aan gedaan kan  
worden. Het kan niet zo zijn dat al het vee op stal moet omdat de 
wolf zich hier overal moet kunnen vestigen. 
De mooie natuurgebieden die we in Drenthe hebben zijn te klein 
voor de wolf.  

Al met al veel zaken die er spelen, je zou er depressief van kunnen 
worden. Toch maakt het prachtige najaarsweer, waarbij de 
oogstwerkzaamheden heel gemakkelijk gaan, weer veel goed. 
 

Dankbaar dat we in een vrij land wonen waarin we onze mening 
mogen uiten. 

Eddy Heeling, raadslid 
Gerard Weitkamp, penningmeester 

 
 

De Nieuwkomer 
Een bijdrage van Jacqueline Streutker 
 

Nou, en dan kom je als vierde op de lijst  
van het CDA.  
 
Het campagneteam wordt in gereedheid  
gebracht en de eerste brainstorm vergaderingen 
gaan beginnen. Voor mij was dit even wennen.  
Er kwamen allerlei ideeën op tafel en uiteindelijk 
kwamen we tot bepaalde keuzen om in de  

campagnetijd te gaan doen. De spandoeken met fijne feestdagen 
werden als eerste opgehangen, het begin was er… 
 
Ik woon 250 meter van de straat, dus mijn spandoek kwam aan  
Vlieghuis Europaweg te hangen tussen twee dikke eikenbomen,  
Eddy kwam het spandoek brengen samen met de groen CDA jas.  
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Op dat moment was ik zelf nog in Oostenrijk bij mijn zoon die daar  
volleybalt en woont. Maar met hulp van mijn vader hing daar het 
grote doek toen we thuiskwamen.  
 

 
 In januari zijn er professionele foto’s gemaakt. 
Maar het campagneteam had ook bedacht om 
zelf een foto te laten maken voor op de flyers en 
de banners. Zogezegd zo gedaan, Marjan Derks 

kwam een middag bij mij thuis om een mooie foto te maken. Maar 
kritisch als wij zijn, na een hele middag foto’s maken en een nacht 
te hebben geslapen waren we niet tevreden over de gemaakte  
foto’s, dus weer een hele middag bij mij in de tuin aan het foto’s 
maken. Ik moet zeggen dat het ook gezellig was. Maar het is gelukt, 
zoals jullie wel in de stad gezien hebben. Alle fractie leden hadden 
overigens een mooie foto. Door deze foto’s werd het voor iedereen 
een persoonlijke campagne. 
 
We zijn actief geweest op Instagram en facebook. Regelmatig  
werden er actuele zaken opgezet. De happy Stone actie was een 
leuke en  geslaagde actie.  

 

        
 

Vierde op de kieslijst was nog wel spannend. Gaan we genoeg  
stemmen halen en krijgen wij Jeroen weer als wethouder? De  
avond van de uitslag was het afwachten. Wij hadden ons best 
gedaan tijdens de campagne en meer kon je niet doen. De uitslag 
was wel teleurstellend, deze zal iedereen zich nog wel herinneren.  
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Na een paar dagen in spanning hebben gezeten, kwam daar toch 
het verlossende woord, dat Jeroen wethouder zou blijven en ik 
kwam in de raad.  
 
Nu zijn we al wat vergaderingen, thema-avonden, commissie en  
raadsvergaderingen verder.  De vrijwilligers prijs samen met Eddy 
 uitgereikt aan de vrijwilligers van het VONK-toernooi.  Zo heb een  
Nederlandse les bij mogen wonen van het Drenthe college en ben ik 
een dag opstap geweest met het recreatieschap Drenthe.  
 
Nu gaan we op naar de raadsvergadering van november:  
de begroting  
 
Jacqueline Streutker – Lanjouw 
 
 
 
Op weg naar de  
verkiezingen van 
15 maart 2023 
Een bijdrage van Gertjan Zuur 

 
Volgend jaar worden weer de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten gehouden. 
De komende tijd staat dan ook in het teken  
van het definitief vaststellen van het verkiezingsprogramma en  
de kandidatenlijst. Kandidaat voor het lijsttrekkerschap is  
Henk Jumelet, die nu gedeputeerde is. Zelf mag ik op de conceptlijst 
op plek 5 staan. Of dat zo blijft, wat ik hoop, is momenteel aan de 
afdelingen. Ik heb in ieder geval de volledige steun gekregen van 
onze eigen afdeling voor tenminste deze plek op de lijst en daar ben 
ik dankbaar voor.  
Ook het programma is nu nog niet definitief. In onze afdeling  
wordt op 7 november nog een ledenvergadering gehouden om te 
bepalen welke amendementen worden ingediend. Op 28 november 
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is de provinciale ledenvergadering waarin het programma en de 
kandidatenlijst, inclusief lijsttrekker, definitief worden vastgesteld.  
Wanneer u dit leest, heeft bovenstaande inmiddels plaatsgevonden  
en is de uitkomst bekend. 
 
Wanneer de lijst en het programma definitief zijn, kan de campagne 
beginnen. Klaas Neutel uit Meppel gaat de campagne leiden. In de 
campagne zullen we de voor ons belangrijke punten die zo goed 
passen bij ons gedachtengoed, onze uitgangspunten, weer zo goed 
mogelijk voor het voetlicht te brengen. Ook deze verkiezingen  
dienen ertoe, natuurlijk om binnen onze mooie provincie de goede 
dingen te doen. Er liggen veel belangrijke dossiers te wachten op 
verdere uitwerking. Daarbij wordt de rol van de provincie steeds 
belangrijker. Denk aan de gebiedsgerichte plannen die gemaakt 
moeten worden, waarbij voldoende rekening moet worden  
gehouden met de beperkte stikstofuitstoot, maar ook met de 
waterkwaliteit, etc. Denk aan de maatregelen in het kader van 
energiebesparing en duurzaamheid (de Regionale Energie Strategie 
(RES)). En wat te denken van de uitdagingen op het gebied van de 
huisvesting: hoe kunnen we aan de vraag naar woningen voldoen  
en hoe houden we het wonen voor iedereen betaalbaar. Allemaal 
vraagstukken waar de provincie tussen overheid en gemeenten een 
belangrijke positie (vaak regierol) inneemt. Maar de verkiezingen 
zijn ook belangrijk, omdat vanuit alle Provinciale Staten de Eerste 
Kamer wordt gekozen. Zij controleert de Tweede Kamer.   
 
Sinds 2019 ben ik statenlid en, zoals gezegd, knoop ik daar nog 
graag een statenperiode aan vast. Ik ben woordvoerder op diverse  
onderwerpen, maar met name op het gebied van de onderwerpen 
die de (Drentse) economie, de financiën, het bestuur en de cultuur 
raken. En ik vind het ook leuk om mij te verdiepen in andere  
onderwerpen en daarmee de collega-fractiegenoten te  
ondersteunen. Binnen de Drentse economie draagt onze fractie  
het MKB een warm hart toe. En zeker in deze onzekere tijden met 
stijgende (energie)lasten kunnen zij de provinciale steun goed  
gebruiken. Ook vragen wij volop aandacht voor de leefbaarheid 
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van het platteland. Sociale voorzieningen, zoals verenigingen en 
dorpshuizen (en in de grotere plaatsen de wijkcentra) verdienen  
wat ons betreft onze steun. Ook de financiële toekomst van de  
provincie eist onze aandacht. Provincies dreigen vanaf 2026  
vanuit het Rijk fors gekort te worden. En ook de financiering via  
de opcenten (een bedrag dat wordt geïnd via de Motorrijtuigen-
belasting) dreigt te verdwijnen. Wij vragen daarvoor voortdurend 
aandacht bij onze landelijke vertegenwoordigers. Zo was er  
vanavond (31 oktober) nog een gesprek van Drentse CDA-leden 
en volksvertegenwoordigers in Pesse met de CDA-Minister van  
Binnenlandse zaken, Hanke Bruins Slot.  
 
De komende maanden zullen er nog meer ontmoetingen  
plaatsvinden met landelijke kopstukken. Ik adviseer u van de 
gelegenheid gebruik te maken om onze bewindspersonen te 
ontmoeten en te bevragen op de voor u relevante zaken.   
 
Op 15 maart vinden overigens tegelijkertijd de verkiezingen voor 
de waterschappen plaats. In Coevorden gaat het voornamelijk  
om Waterschap Vechtstromen. Slechts een heel klein deel van  
de gemeente valt onder het waterschap Hunze en Aa’s. Op de  
conceptlijst van het waterschap Vechtstromen staat op nr. 2 van  
de kandidatenlijst voor het CDA Ruud Wilting. Een sterke kandidaat 
vanuit Drenthe, die alle steun verdient vanuit Coevorden. Maar ook 
de steun vanuit Emmen is hard nodig, om een goede balans te  
vormen met de kandidaten uit Overijssel, waar het grootste deel 
van dit waterschap is gelegen.  
 
Ik wil afsluiten met het memoreren van een hele mooie avond die 
we op 10 oktober in Hoogeveen hadden over de toekomst van het 
CDA. Op die avond werden de resultaten van een recent gehouden 
enquête gepresenteerd en werd gediscussieerd over de uitkomsten 
daarvan. Natuurlijk werd er de nodige kritiek geleverd op enkele 
recente ontwikkelingen. Maar aan het einde van de avond werd ook  
geconcludeerd dat we het samen moeten doen, dat we de partij zijn 
van de verbinding, niet alleen tussen links en rechts, maar ook van 
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de verbinding met elkaar en ieder met onze eigen omgeving. Het 
voelt fijn om onderdeel te mogen zijn van deze grote familie. Mag ik 
rekenen op uw steun op 15 maart 2023? 
 
Hartelijke groet, 
 
Gertjan Zuur 
Lid van de Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
Het CDA en zijn leden … 
Een bijdrage van Jaap van der Linden 
 
Hoe staat het met het CDA en zijn leden? We beginnen dichtbij huis. 
Bij ons verkiezingsthema in maart: samen lokaal. 
De gemeenteraadsverkiezingen lieten zien dat het lokaal zit wel 
goed tussen de partij en haar leden. Onze kandidaten voor de  

gemeenteraad kregen bij de 
verkiezingen in maart jl. maar 
0,4 % minder stemmen dit  
jaar dan vier jaar geleden.  
We kwamen 11 stemmen  
tekort om opnieuw de vierde 
restzetel in de wacht te  

slepen. De twee grootste partijen, BBC en PvdA, kozen toch voor 
voortzetting van de coalitie met het CDA. De ervaring van Jeroen 
Huizing en de positieve, coöperatieve houding van de fractie zullen 
daaraan zeker hebben bijgedragen.  
Een knappe prestatie van onze lokale raadsleden, zeker gezien de 
slechte pers van het CDA in het land. 
Iets verder van ons af vinden we in het provinciehuis de  
CDA-Statenfractie. In de beroering rond de stikstofproblemen laten 
zij een duidelijk geluid horen en gedeputeerde Henk Jumelet wist de 
boeren en andere betrokkenen aan tafel te krijgen en was al bezig 
oplossingen te zoeken samen met alle betrokkenen, terwijl de  
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landelijke politiek nog in verwarring was. Jumelet laat een kritisch  
geluid horen dat in Den Haag gehoord en serieus genomen wordt.  
Het CDA voert in de provincie een gewaardeerde koers. 
Den Haag is de derde laag in de politiek en die staat momenteel het 
verst van ons af. Met verbijstering hebben we in de media gevolgd 
hoe de verkiezing van de lijsttrekker verliep. Eerst was Hugo de  
Jonge dat. Toen hij terugtrad werd Pieter Omtzigt het niet, maar 
werd Wopke Hoekstra de lijsstrekker. Dat leverde opeens een 
koerswijziging in de campagne op. Andere accenten werden gelegd. 
De campagne kreeg een ander doel: niet zozeer het eigen  
CDA-geluid was te horen, opeens leek het belangrijker om Mark 
Rutte rechts inhalen en te proberen aan de rechterkant stemmen 
binnen te halen.  
Het resultaat was mager. Van 19 ging het CDA naar 15 zetels.  
Daarna kwam het gedoe in de formatie rond Pieter Omtzigt.  
Mark Rutte gaf hem het liefst een ‘functie elders’, maar durfde daar 
in de Tweede Kamer niet voor uit te komen. In de Kamerfractie 
leefde weerstand tegen Pieter Omtzigt. Hij scheidde zich uiteindelijk 
af van de fractie. Nog maar 14 zetels dus. We zagen als leden dit 
alles met kromme tenen aan.  
Het gaat niet goed tussen het landelijke CDA en zijn leden. Leden 
bedanken. Anderen vragen zich af, of ze niet ook maar weg zullen 
gaan. In de commissie ALV/Themabijeenkomsten van CDA-Drenthe 
zeiden we tegen elkaar dat we moesten proberen boven water te 
halen wat er onder de leden leeft. Daarom hebben we in oktober 
een ledenraadpleging gehouden over De toekomst van het CDA… 
We wilden geen vraagteken zetten achter die titel. Toekomst is er, 
denken wij, maar dan moeten wel alle vragen en onzekerheden  
die er leven bespreekbaar gemaakt worden. Laat de leden zich nu 
eens uitspreken. Dat deden ze. 
 
De kritiek was niet mals.  
• Ruim tweederde meent, dat de Tweede Kamerfractie 

onvoldoende weet wat er leeft onder de leden en dat het 
Partijbestuur dat onvoldoende naar voren brengt. 
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• Het CDA krijgt voor zijn optreden in de media het  
rapportcijfer 5. 

• Ruim driekwart vindt dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer en 
de CDA-bewindspersonen alleen soms inhoud geven aan de vier 
uitgangspunten van het CDA. 

• Bij de partijen waar het CDA mogelijk het beste mee zou kunnen 
samenwerken wordt de ChristenUnie door ruim 70% van de 
respondenten genoemd.  Voor de PvdA is dat 50% en voor het 
lid Omtzigt 46%.    

• Bijna 80% van de respondenten vindt dat de politiek leider in 
principe in de Tweede Kamer hoort te zitten.  
 
De leden die zich lieten horen zijn dus kritisch:  

• De fractie stelt zich te weinig kritisch op. Het CDA is te reactief 
en is meeloper in de coalitie.  

• De vier uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide 
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit,  
komen onvoldoende uit de verf in de politiek van het CDA.  

• Het landelijk bestuur staat te ver van de regio af en is niet open. 
Het ergste verwijt was dat de fractie en het bestuur de belangen 
van de partij vaak stellen boven het oplossen van de immense 
problemen waar ons land voor staat. 
 
De leden die de ledenraadpleging invulden zijn wel betrokken 
en kwamen met suggesties hoe het beter kan:  
 

• Toon echt en helder leiderschap. 
• Laat zien dat en hoe de vier uitgangspunten bij praktische 

beslissingen functioneren.  
• Laat zien dat het CDA de partij van de verbinding en van het 

midden is.   
• Durf keuzes te maken.  
• Verklein de afstand tot de leden.  
• Durf fouten toe te geven.   
• Laat het sociale gezicht van het CDA zien. 
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De landelijke partij moet de discussie binnen de partij  
bevorderen en zelf ledenraadplegingen houden om te weten 
te komen wat de leden denken. Gemeentelijke afdelingen 
moeten dat ook doen. En verder: 

• Wees niet angstig, durf fouten toe te geven en toon lef. 
• Spreek wel de taal van je kiezers, maar blijf inhoudelijk trouw 

aan het eigen  gedachtengoed en laat je niet imponeren door 
populistische partijen. 

• De politiek leider moet in de toekomst in de Tweede Kamer 
zitten. 

In de volgende, laatste suggesties zit misschien wel de kern  
verborgen en de hoop die veel CDA-leden blijven koesteren: 

• Luister naar wat er lokaal leeft. Daar leeft waardering voor het 
goede verhaal van het CDA. 

• ‘Ondanks mijn kritiek wil ik bij dezen mijn waardering laten  
blijken voor iedereen die zich met hart en ziel inzet voor het 
CDA.’ 

• Laten we stoppen met ‘huilen’ en samen de schouders eronder 
zetten.  
 

Het CDA-gedachtegoed blijft ons als leden trekken en leeft 
misschien wel het sterkst lokaal, in de afdelingen en de 
gemeenteraadsfracties. Daar ligt de toekomst van het CDA:  
samen lokaal op basis van ons eigen gedachtegoed.  
 
Jaap van der Linden 
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LOPEN VOOR LIDY 
OP ZATERDAG 22 OKTOBER  
Door Helma Morskieft 
 
Als u het lokale en regionale nieuws een beetje volgt dan kon het u 
niet ontgaan zijn dat de gemeenteraad van Coevorden op  
zaterdag 22 oktober heeft meegedaan aan de sponsorloop  
“Lopen voor Lidy” voor de ALS stichting.  
 

 
 
Lidy Klein Gunnewiek heeft tijdens de periode 2018-2022 voor 
het CDA in de gemeenteraad van Coevorden gezeten.  
Lidy, Sandra Katerberg en Eddy Heeling zijn in 2018 gezamenlijk als 
nieuwelingen in de fractie gekomen en als zodanig hebben ze veel 
met elkaar opgetrokken en hun eerste stappen in de 
gemeentepolitiek gezet. Toen in 2021 de vraag gesteld werd of ze 
weer op de lijst wilden gaf Lidy aan dat ze zich niet weer 
opnieuw verkiesbaar stelde. Ondanks dat ze het  
gemeenteraadswerk met veel plezier deed merkte ze dat ze erg 
moe was en ze vond het beter om er mee te stoppen. Wel wilde ze 
als lijstduwer op de lijst om toch te kunnen bijdragen aan een mooi 
verkiezingsresultaat.  
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Bij het afscheid van de oude gemeenteraad was Lidy niet  
aanwezig omdat ze zich niet goed voelde. Slechts korte tijd 
daarna werd bij haar de diagnose ALS gesteld. ALS  is een ziekte  
van de zenuwcellen die vanuit de hersenen de spieren aansturen. 
De oorzaak van de dodelijke ziekte ALS is nog niet bekend en een 
behandeling is er niet (website Stichting ALS Nederland).  
Dit verdrietige nieuws sloeg in als een bom. Allereerst natuurlijk bij 
Lidy, haar gezin, familie en vrienden. Maar ook binnen  het CDA en 
de gehele gemeenteraad werd met verslagenheid op dit  
bericht gereageerd. Een machteloos gevoel ook, omdat je niets 
kunt doen. En Lidy bleef ondanks alles positief, krachtig en  
liefdevol in het leven staan en deelde dat ook met anderen. 
 
Bij menigeen bleef het kriebelen om toch iets te kunnen  
betekenen of te willen doen. Sandra Katerberg nam het  
initiatief en Erik Holties van BBC2014 sloot zich daar gelijk bij aan. 
Met hulp van de gemeente Coevorden hebben zij de sponsorloop 
“LOPEN VOOR LIDY” opgezet. De opbrengst van deze  
sponsorloop zou ten goede komen aan de Stichting ALS  
Nederland.  
 
In de gemeente Coevorden bestaat het 200 km lange cultuurpad. 
Dit pad bestaat uit 23 routes door de hele gemeente. Tijdens de 
sponsorloop hebben verschillende raadsleden, maar ook  
burgercommissieleden, wethouder Jeroen Huizing, burgemeester 
Renze Bergsma, de griffie en mensen uit het CDA bestuur  
meegelopen. Verder was iedereen uitgenodigd om een stukje mee 
te lopen en uiteraard om te doneren. Dit alles om zo veel mogelijk 
geld op te halen voor de Stichting ALS maar vooral ook om Lidy en 
haar gezin een steuntje in de rug te geven.  
 
Het weer liet zich op de 22e van de allerbeste kant zien, het 
 zonnetje scheen uitbundig over het kleurrijke herfstlandschap.  
Burgemeester Renze Bergsma gaf om negen uur de aftrap in het 
dorpshuis in Holsloot. De opkomst was groot en de sfeer zat er goed 
in. Niet in het minst door de stralende aanwezigheid van Lidy, haar 
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gezin maar ook familieleden uit de Achterhoek waar  
zij geboren en getogen is.                                                                         
Na de koffie en de fotosessie ging een ieder op pad op zijn of haar 
eigen route. Door de dag heen kwamen verschillende ludieke foto’s 
voorbij uit verschillende delen van de gemeente Coevorden.  
 
Waar op gehoopt en naar uitgekeken werd was het meelopen van 
Lidy. Lidy had aangegeven dat ze een stukje zou meelopen als ze 
zich goed voelde. Sandra Katerberg had de kortste route in Gees  
en wat was het mooi dat Lidy en haar gezin zich hierbij  
konden aansluiten. In de media hebben we allemaal de foto’s  
kunnen zien.  
 
Om 17.00 uur was de afsluiting wederom in het dorpshuis in 
Holsloot. Hier werd het eindbedrag bekend gemaakt. Het  
streefbedrag was al meerdere keren naar boven bijgesteld met 
als ultieme  bedrag €20.000,00. Het opgehaalde bedrag was  
uiteindelijk €18.662,00. De actie liep nog een week door en op het 
moment dat ik dit stukje schrijf staat de teller op €20.385,00.  
Kortom, het doel is behaald!  
 
Al met al kan er in meerdere opzichten teruggekeken worden op 
een hele bijzondere dag. Zowel buiten als binnen was er warmte, 
betrokkenheid en saamhorigheid. En dan blijkt maar weer dat  
politieke verschillen zo’n mooi initiatief niet in de weg hoeven 
te staan. Sterker nog, het toont aan dat het ook in de politiek 
(en misschien júist in de politiek) om mensen draait en hoe we 
elkaar kunnen versterken in moeilijke tijden.  
 
Dank aan iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet 
voor dit mooie initiatief. Lidy en haar gezin wensen we kracht, 
warmte en nabijheid toe in deze intensieve tijd.  
 
Helma Morskieft 
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Aftreden als voorzitter april 2022 
door Rob van der Kwast 
Een verslag vanuit mijn eigen perspectief. 
 
Beste Mensen, 
 
In de zomer van 2019 werd ik kandidaat voorzitter nadat de  
toenmalige voorzitter Ruud Wilting tot de gemeenteraadsfractie 
toetrad om een vertrekkend raadslid te vervangen. Formeel werd 
dat pas bekrachtigd in de najaars ALV 2019, maar in feite had de 
centrale administratie van het CDA dat meteen in september al 
vastgelegd en functioneerde ik al als zodanig. 
 
Het was niet bepaald mijn brandende ambitie om voorzitter te  
worden maar na een tijdje begon ik het toch een beetje leuk te  
vinden. Je draait immers op een iets hoger niveau mee in de CDA 
kringen en je kunt (soms) je mening geven op provinciaal niveau.  
Op mijn suggestie werd wel vastgelegd dat ik na de  
gemeenteraadsverkiezingen weer terug zou treden met het  
oog op mijn leeftijd. Er was wat bezorgdheid over. 
 
Deze bestuursperiode bleek vol onverwachte perikelen te zitten. 
Zo werden we begin 2020 geconfronteerd met de beperkingen die 
de Coronapandemie ons oplegde. Vergaderen via internet met het 
zoom pakket werd de norm zodat we in september ons eigen  
abonnement namen, waar zowel fractie als bestuur gebruik van 
konden maken. Het was nogal wennen maar het abonnement is  
er nog steeds. Ook in perioden waar geen beperkingen werden  
opgelegd bleek het erg handig om even kort te kunnen overleggen 
zonder dat er gereisd hoefde te worden: we stoomden op in de 
vaart der volkeren.  
 
Helaas werd het in het voorjaar van 2020 erg moeilijk op het  
persoonlijke vlak: mijn schoondochter in Alkmaar kreeg opnieuw 
kanker en overleed na 4 maanden. Ze liet een jong gezin achter in 
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de hoede van mijn zoon. Tijdens deze ziekteperiode was ik de  
meeste tijd in de buurt om waar nodig te ondersteunen en stond 
het CDA werk op een laag pitje. 
 
Bij het landelijk CDA werden een lijstrekker verkiezingen  
gehouden. Vooraf werd in januari 2020 onze mening gevraagd 
tijdens een provinciale bestuursvergadering en als Coevorden  
adviseerden wij per email om deze verkiezing op bestuursniveau te 
houden in de verenigingsraad en niet en publiek. Wij waren niet de 
enigen. Helaas zette men toch door en de affaire Hugo de Jonge en 
Pieter Omtzicht was het resultaat. Toen Pieter na de 2e kamer 
verkiezingen overspannen thuis zat, hebben vele afdelingen 
inclusief de onze hem beterschap gewenst. Uiteindelijk lekte er in 
Juni 2021 de bekende brief uit van hem aan de commissie Spies met 
als uiteindelijk resultaat dat hij bedankte als lid van het CDA.  
 
Binnen de provinciale afdeling betekende dit veel kritisch overleg 
via zoom bijeenkomsten. In Coevorden hebben we een eigen 
vergadering belegd in de raadszaal voor alle actieve leden, om te 
overleggen wat we moesten doen met ons CDA. We hadden er 
moeite mee. Wel bleek dat uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant 
uitstonden. We spraken af dat bij de raadsverkiezing in 2022  
onze identiteit als lokale partij moest worden benadrukt inclusief 
eigen Logo.  
 
Onze afdeling functioneerde naar behoren, zij het dat onze  
penningmeester het na een tijdje weer voor gezien hield en  
dat ik tijdelijk ook die functie moest invullen.  
Bij budgetaangelegenheden betekent dit dat de slager zijn eigen 
vlees keurde en we belandden in een onplezierige situatie. 
Gelukkig wilde ons nieuwe bestuurslid Gerard Weitkamp na  
een tijdje wel als penningmeester aan treden en daarmee was dat 
probleem opgelost. Ook de positie van vicevoorzitter kon worden 
ingevuld. Zittend bestuurslid Helma Morskieft wilde deze functie op 
zich nemen. Het voorbereidend werk voor de raadsverkiezing 2022 
was inmiddels op gang gekomen. De ledenlijst werd door ons in 
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detail geraadpleegd om kandidaten te vinden voor de raad, voor  
de integriteitscommissie en de programcommissie. 
Dat werd veel moeizaam telefoon en voetenwerk om kandidaten te 
vinden die wilden meedoen. De integriteitscommissie ging aan de 
slag en uiteindelijk werd er in september aan de hand van de hun 
evaluaties een voorstel opgesteld voor ons als bestuur.   
Dit voorstel werd de basis voor de najaars ALV 2021. 
 
Parallel werd in mei de programcommissie opgestart bestaande uit 
de fractievoorzitter, de wethouder gecomplementeerd door Jaap 
van der Linden als commissievoorzitter, Ruud Wilting en mijzelf. 
Een inspirerend document was het resultaat dat voor evaluatie 
werd gepresenteerd aan de zich daarvoor aangemelde leden,  
langs de lijnen van een CDA-25 opzet. Vervolgens was het klaar  
om geïllustreerd te worden en kon het op de Najaars ALV worden 
gepresenteerd ter goedkeuring. 
 
Inmiddels  stak het coronamonster zijn hoofd weer op en moesten 
we overleggen hoe we een ALV via zoom moesten  
opzetten inclusief een geldige stem procedure. Dat kostte nogal  
wat voorbereiding maar het lukte, zij het dat de stemprocedure 
uiteindelijk via handopsteking ging. Privacy was niet meer  
gehandhaafd helaas. 

De najaars ALV was tevens het startpunt voor  
verkiezingscampagne waaraan de leden op de kieslijst 
deelnamen als deelnemers. Als bestuur konden we even achterover 
leunen, alhoewel er nog het nodige werk voor onze secretaris  
Tineke Kiers en mijzelf aankwam voor de formele aanmelding van 
kandidaats raadsleden bij de gemeente Coevorden.  
Zelf was ik nog bezig met de samenstelling van een  
verkiezingsuitgave van het contactblad. 

Privé werd ik in januari 2022 weer geconfronteerd met een  
overlijden. Dit keer van de gehandicapte zoon van mijn oudste zus 
en reisde ik spoorslags naar Landgraaf om haar bij te staan. 
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Over het geheel functioneerde de campagnecommissie  
autonoom en dat was heel aangenaam om waar te nemen.  
Ikzelf was wel betrokken in divers overleg, zoals over het budget,  
opdracht van de driehoeksborden en assistentie bij website 
publicaties, opgesteld door Jaap van der Linden. 

Toen kwam de uitslagenavond op 13 maart waarbij we door  
slechts een klein verlies van 0,4% toch een zetel kwijt raakten.  
Naar mijn mening een prima resultaat. We hadden ons gehandhaafd 
tegen alle tendensen in en waren slechts een restzetel kwijtgeraakt.  
Onze fractie en wethouder dachten er echter anders over en  
waren teleurgesteld. Gelukkig kwamen we er in  
coalitiebesprekingen prima uit en handhaafden de wethouders  
positie. Zelf kreeg de rekening van die avond op een andere manier  
gepresenteerd. Ik liep samen met vele anderen Corona op en  
was er goed ziek van. 

Uiteindelijk brak het moment van afscheid als voorzitter aan, zoals 
al afgesproken bij mijn aantreden in 2019.  
Diverse mensen uit bestuur en fractie vonden inmiddels het  
leeftijdsargument niet echt belangrijk meer, maar mijn punt was en 
is dat je niet moet willen dat je een voorzitter van 80+ hebt. Verder 
vond ik het gewoon een mooi moment om afscheid te nemen, 
waarbij diverse zaken waren afgehandeld.  

We hadden een voorzitter kandidaat op het oog maar door 
persoonlijke omstandigheden was die niet beschikbaar. 
Inmiddels was onze vorige voorzitter: Ruud Wilting op eigen wens 
geen onderdeel meer van de raadsfractie. We hebben hem een 
dringend verzoek gedaan om beschikbaar te zijn als  
interim-voorzitter in het belang van CDA-Coevorden en dat hij heeft  
geaccepteerd. 

 

Het ga u goed, 

Rob van der Kwast 
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Verslag van Algemene  
Ledenvergadering  
van het CDA Coevorden 
van maandag 25 april 2022 
 
 
Plaats:         Rest. Zalencentrum Wielens  
                     in Noord-Sleen  
Aanwezig:  15 leden  
 

 
1. Opening  

Onze voorzitter Rob van der Kwast opent de vergadering 
met het lezen van een kort  
gedicht Vredesdroom. Hij blikt in het kort terug op een 
bestuursperiode die hij na vanavond zal gaan afsluiten. 
Tijdens deze vergadering wordt er een nieuwe voorzitter 
gekozen en blikt vooruit op de  komende raadsperiode  
die voor ons ligt.  Hierna heet hij alle aanwezigen welkom.  

  
2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering  
    22 november 2021  
    Tekstueel wordt het verslag goedgekeurd en onder  
    dankzegging aan de opsteller en Vastgesteld.   
    Naar aanleiding van: geen op- e/o aanmerkingen.  

  
3. Mededelingen Bestuur  

Op de agenda staat het afscheid van twee zittende  
raadsleden t.w. Lidy Klein Gunnewiek en Ruud Wilting.  
Beide hebben zich voor de komende raadsperiode niet  
meer herkiesbaar gesteld. 
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Helaas kan Lidy om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.  
Na deze vergadering zullen Helma Morskieft en Tineke Kiers 
namens het bestuur een bezoek aan haar gaan brengen en 
haar nog een attentie overhandigen voor haar inzet voor het 
CDA in de gemeenteraad van Coevorden. Ruud Wilting 
wordt eveneens bedankt door de voorzitter en hem  
wordt tijdens de vergadering een kleine attentie 
aangeboden.  
  

4 Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen gehouden  
   16 maart 2022  

Jeroen huizing geeft in het kort aan de laatste stand van  
zaken rondom de uitslag en de daarna gevoerde coalitie 
onderhandelingen.  
  
De uitslag van de verkiezingen waren iets teleurstellend.  
Wij hebben een klein verlies geleden t.w. 0,4 % minder dan 
bij de laatste verkiezingen in 2018. Daardoor zijn wij 1 zetel 
verloren. Wij zijn gezakt van 4 naar 3 zetels. Het scheelde 
niet veel met de VVD. Zij hebben nu 4 zetels. Het scheelde 
uiteindelijk maar 10 stemmen. Zie bijgaande brief van 11 
april 2022 aan de leden.  
  
De Coalitieonderhandelingen verlopen voorspoedig.  
De grootste partij de BBC met 10 raadszetels heeft op  
vrijdag 8 april bekend gemaakt dat zij verder willen met 
de huidige coalitie bestaand uit BBC 2 wethouders,  
1 wethouder van de PvdA en 1 voor het CDA. Daar zijn  
wij erg blij mee en kan onze huidige wethouder zijn werk 
voortzetten. 
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De portefeuilleverdeling is op dit moment nog niet bekend. 
Wij zien dit als een groot compliment voor de huidige fractie 
en onze wethouder van de afgelopen vier jaar.  
 

      5. Evaluatie campagne gemeenteraadsverkiezingen   
De voorzitter van de Campagnecommissie Jaap van der  
Linden geeft in het kort een toelichting over de afgelopen 
campagneactiviteiten die goed is verlopen. Zijn bevindin-
gen en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
hij verwoord in een brief aan alle leden. Deze brief is onder 
deel van dit verslag en zal samen met het verslag worden 
toegezonden aan alle leden per email of per post.   
  
Tot slot wil het zijn mede campagneleden danken voor  
hun inzet. Samen met het bestuur is besloten om niet alleen 
tijdens de verkiezingscampagne de leden op de hoogte te  
houden van alle activiteiten maar dit voort te zetten in de  
komende tijd door iedereen op de hoogte te houden van al-
le activiteiten wat de fractie doet en wat er in de gemeente-
raad aan de orde is. Hij verwijst hierna naar onze website en  
Facebook.  
  

     6.    Financiën  
Onze penningmeester Gerard Weitkamp doet eveneens  
verslag van de laatste financiële situatie. Hij geeft het  
campagneteam een compliment voor het uitvoeren van de 
campagneactiviteiten. Er is veel geflyerd en er zijn veel  
verschillende soorten flyers opgesteld. Elk dorp had zijn 
eigen flyer met eigen aandachtspunten.  
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Toch hebben zij het gepresteerd om binnen het vastgestel-
de budget te blijven. Doordat wij een wethouder mogen 
leveren heeft dat een positief invloed op onze financiën. 
Helaas loopt ons ledenbestand wat terug.   
  

7. Aftredend huidige voorzitter Rob van der Kwast.  
Onze vicevoorzitter Helma Morskieft neemt de leiding van 
de vergadering over en spreekt Rob namens ons allen toe.  
Zij bedankt hem voor zijn inzet en zijn wijze van leiding ge-
ven. Hij heeft zoals een goed CDA-er betaamt een groot ge-
voel voor verantwoordelijkheid en dat heeft hij de afgelopen 
tijd laten zien. Zij bedankt hem en zijn vrouw voor alle inzet 
en  
gastvrijheid en overhandigd hem een mooie attentie en zijn 
vrouw een mooi boeket bloemen. Rob neemt als laatste het 
woord en spreekt zijn dank uit naar alle leden van het be-
stuur, raadsfractie en campagneteam. Hij wil de komende 
tijd en zo lang als hem dat gegeven wordt meer aandacht 
besteden aan zijn familie en vrienden en wenst ons alle 
goeds. Of hij het CDA nu ook echt gaat missen daar mogen 
wij naar gissen.   
  
Hierna gaan we over tot het benoemen van een nieuwe  
interim-voorzitter t.w. Ruud Wilting. Aangezien wij nog 
 geen nieuwe voorzitter hebben gevonden, heeft Ruud zich 
opnieuw beschikbaar gesteld om deze rol tijdelijk over te 
nemen. Zo kunnen wij het komende jaar op zoek naar een 
nieuwe voorzitter.   
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8. Rondvraag.  

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

9. Sluiting    
Helma Morskieft sluit de vergadering om 22.15 uur door  
iedereen te bedanken voor zijn of haar inbreng.  

  
 

 
Tineke Kiers, Secretaris. 
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CDA gemeenteraadsfractie  
 Sandra Katerberg-Loman (Fractievoorzitter) 
 Diphoorn 11, 7842 TA Diphoorn 
 Telefoon 06-1045 4642 
 E mail: skaterberg@raadcoevorden.nl 
 
  Eddy Heeling (Raadslid) 
 Schaapstreek 48, 7841 BS Sleen. 
 Telefoon 0591-362383  
 E-mail: eheeling@raadcoevorden.nl 
 
 Jacqueline Streutker (Raadslid) 
 Vlieghuis Europaweg 42, 7742 PR Coevorden 
 Telefoon 0524-221083 
 E-mail: j.streutker@raadcoevorden.nl  
 
 Ramon Schuttenbeld (Burgercommissielid) 
 Zweeloërstraat 20, 7846 TG Noord-Sleen 
 Telefoon 06-21638239 
 E-mail: ramon_schuttenbeld@hotmail.com 

 
 Frija Klaassen (Fractievolger) 

Sallandsestraat 25c 
7741 HM Coevorden 
E-mail: frijaklaassen@outlook.com 

 
 Jeroen Huizing (Wethouder) 
 Oldengaerde 45b, 7841 GB Sleen 
 Telefoon 0591-362678 

 E-mail: j.huizing@coevorden.nl 
 
Wilma Visser (Fractieondersteuner) 
Brinkmaten 24, 7854 TK Aalden 
E-mail: wvisser@raadcoevorden.nl  
 
 
 

 
 
Website:  htpp//www.cda.nl/drente/coevorden (Karin Heeling-Uenk) 
Facebook:  CDACoevorden@CDACOEVORDEN (Sandra Katerberg-Loman) 
Instagram: cdacoevorden 
Twitter:  CDACoevorden@CDACOEVORDEN (CDA-Fractie) 
 

 

Van de redactie 
Het volgende ledencontactblad verschijnt in april 2023 
Kopij inleveren voor 1 april 2023 bij de redactie.  


