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Een groot hart voor onze gemeente...



HET GAAT GOED
EN WIJ GAAN
VOOR BETER!



?

WAT IS GEMEENTEBELANGEN?

Politiek voor, door en met inwoners van 
Borger-Odoorn, dat is sinds de oprichting van 
Gemeentebelangen in 1956 hét uitgangspunt van 
de partij. Als lokale en onafhankelijke politieke 
vereniging zijn we aan het werk voor de belangen 
van de inwoners van onze dorpen. We staan 
daarbij los van de landelijke politiek en laten 
zien dat de uitdagingen die op ons afkomen echt 
lokaal opgelost kunnen worden. We hebben 
een groot hart voor onze dorpen en zetten ons 
onvoorwaardelijk in voor onze inwoners. 

Gemeentebelangen is benaderbaar, toegankelijk 
en laagdrempelig. We steken de handen uit onze 
mouwen om de doelen van onze inwoners te 
kunnen bereiken, of beter gezegd: ‘We zeggen wat 
we doen en we doen wat we zeggen.’

HART VOOR BORGER-ODOORN

Borger-Odoorn is een prachtige gemeente waar 
je met plezier kunt werken, wonen, ontspannen 
en recreëren. We zijn trots op onze gemeente en 
zien ook voor de komende jaren kansen om de 
leefbaarheid in onze dorpen te versterken. Als 
lokale partij hebben wij enkel en alleen aandacht 
voor onze gemeente, de belangen van onze 
inwoners en de kansen voor onze gemeenschap. 
We staan met één been in het veen en één been 
in het zand. ‘We willen politiek voor, door en 
met onze inwoners.’ 

WAT HEBBEN WE GEDAAN

We hebben de afgelopen jaren het grote voorrecht 
gehad om de grootste partij in Borger-Odoorn te 
mogen zijn en in die jaren hebben we, ondanks 
de zware klappen van de coronapandemie, grote 
uitdagingen overwonnen en samen met inwoners 
prachtige dingen bereikt. We hebben zelfs alle 
punten uit ons vorige verkiezingsprogramma 
waargemaakt. Hieronder een greep uit de DOELEN 
die we met elkaar behaald hebben en waar we als 
Gemeentebelangen écht trots op zijn:

• Het Esdal College blijft in Borger en krijgt een  
 nieuw schoolgebouw;
• De voetbalkerncomplexen zijn gerenoveerd en de  
 komende jaren zal het sportpark van HOC worden  
 aangepakt;
• We hebben meer dan een miljoen euro   
 geïnvesteerd in verkeersveiligheid, dit is onder  
 andere terug te zien in de herinrichting van het  
 Zuiderdiep in Valthermond, de Oude Dijk tussen  
 Exloo en 2e Exloërmond en de centra van   
 Borger en Exloo;
• We hebben geld vrijgemaakt voor het herstellen  
 van de oud-Veenkoloniale stijl van het kanaal aan  
 het Zuiderdiep in Valthermond;

• We hebben ons met succes ingezet voor het  
 verbeteren van het onderhoudsniveau van de  
 gemeentelijke begraafplaatsen;
• We hebben dorpsbudgetten in het leven   
 geroepen;
• We zijn in de bres gesprongen voor het   
 verbeteren van het binnenklimaat van scholen en  
 het vergroenen van schoolpleinen;
• Ons initiatiefvoorstel legde de basis voor   
 Jongerenraad Boeieee;
• Na bijna twintig jaar is er mede door onze motie  
 eindelijk een speeltuin gekomen in het gebied  
 rondom de Irenestraat in Borger; 
• We hebben de renovatie van het onderduikershol  
 in Valthe ondersteund;
• Het glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn is   
 gerealiseerd;
• We hebben de ouderenadviseur teruggebracht;
• We hebben en houden aandacht voor het   
 tegengaan van eenzaamheid;
• We hebben de aanwonenden van het dood-  
 lopende stukje Alinghoek in Drouwen geholpen 
 om de naam van hun straat te veranderen in de 
 oorspronkelijke naam Bosweg; 
• We hebben samen met VV Nieuw-Buinen 
 een oplossing gevonden voor hun    
 verduurzamingsopgave.
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Ondanks alle mooie doelen die we de afgelopen 
jaren met en voor onze inwoners hebben 
behaald, staan ons de komende jaren nog 
veel uitdagingen te wachten. Maar zoals u 
heeft kunnen lezen, heeft Gemeentebelangen 
zich bewezen. Wij hopen dan ook in maart 
opnieuw het vertrouwen te krijgen om Borger-
Odoorn nóg mooier te kunnen maken, want 
ons werk stopt niet. De komende jaren zullen 
we oplossingen moeten vinden voor de op hol 
geslagen woningmarkt, we moeten samen de 
overstap maken naar duurzame energiebronnen 
en we moeten samen zo goed mogelijk uit de 
coronacrisis zien te komen.

Gemeentebelangen is ervan overtuigd dat we 
samen met onze inwoners de schouders eronder 
moeten zetten: ‘Met mekaor, veur mekaor!’

TOP TIEN SPEERPUNTEN

Om u een beeld te geven van de weg die 
Gemeentebelangen samen met inwoners van 
Borger-Odoorn hoopt in te slaan, presenteren 
wij hieronder onze top tien speerpunten voor 
de periode 2022-2026. Op de volgende pagina’s 
vindt u een gedetailleerder overzicht van onze 
SPEERPUNTEN.

• We willen meer betaalbare starters- en 
 seniorenwoningen bouwen. We kijken hiervoor 
 naar zowel traditionele als creatieve (waaronder 
 tiny houses en knarrenhoven) woonvormen;
• We introduceren het gemeentelijke    
 ‘Initiatievenfonds’ – de komende vier jaar zal  
 er 1 miljoen worden geïnvesteerd in initiatieven 
 die direct uit de samenleving komen en die een 
 stimulans geven aan de leefbaarheid van onze 
 dorpen.;
• We willen géén grote wind- en zonneparken, 
 datacentra en andere vergelijkbare projecten 
 meer in Borger-Odoorn, tenzij hier breed 
 draagvlak voor is;
• We strijden voor behoud van historisch 
 en cultureel erfgoed, waaronder ook de 
 Drentse taal;

• We willen een landbouwvisie ontwikkelen die  
 samen met onze boeren tot stand komt en die 
 trots richting de agrarische sector uitstraalt; 
• We willen een betere spreiding van toeristen 
 over de gemeente en willen de toeristen-
 belasting verhogen, zodat we de lasten van   
 inwoners kunnen verlagen;
• We willen extra investeren in het onderhoud 
 van wegen en groen;
• We willen een wethouder die zich bezighoudt 
 met toegankelijkheid, want iedereen moet 
 kunnen deelnemen aan de samenleving in 
 Borger-Odoorn;
• We faciliteren gratis reanimatie- en EHBO-
 cursussen in de hoogste klassen van het basis- 
 en voortgezet onderwijs;
• We willen alle gemeentelijke gebouwen 
 verduurzamen en inwoners ondersteunen 
 in de energietransitie.
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DAAN HOOIVELD hier! In aanloop 
naar de verkiezingen van maart mag 
ik Gemeentebelangen Borger-Odoorn 
vertegenwoordigen als lijsttrekker. Ik 
hoop dat we de ingezette lijn van de 
afgelopen acht jaar kunnen doorzet-
ten, want zeg nou zelf, Borger-Odoorn 
wordt steeds mooier. Mijn grootste 
doel is om dichtbij onszelf te blijven, 
geen poespas, gewoon zeggen waar 
het op staat. De gemeenteraad moet 
benaderbaar zijn, we zijn immers zelf 
ook inwoners van Borger-Odoorn. 
Gemeentebelangen is er dóór inwo-
ners, vóór inwoners!

Mijn naam is NIEK WIND en ik ben 
écht verankerd in Borger-Odoorn. Het 
is de omgeving waar ik voor de klas 
mocht staan als docent Nederlands 
en maatschappijleer en nu al bijna 
twaalf jaar politiek actief mag zijn. 
Mijn drijfveer ligt in de overtuiging 
dat we als gemeente inwoners over 
hun eigen leefomgeving kunnen laten 
besluiten. Voor de komende jaren wil 
ik inzetten op meer starterswoningen 
in al onze dorpen, zodat ook de jon-
gere generatie een toekomst heeft in  
Borger-Odoorn. 
Samen zijn we Borger-Odoorn.

Ik ben FRANCISKA SCHOENMAKERS 
uit Valthermond. Ik ben samenwonend 
moeder en werk als auditor bij een  
gemeente. Ik ben voor lokale politiek én 
voor meer vrouwen in de politiek. 
Sinds 2019 ben ik actief betrokken bij 
Gemeentebelangen als fractie-assis-
tent. De vraagstukken van het Sociaal 
Domein hebben vooral mijn interesse. 
Ik hou van praktische oplossingen en 
van samenwerken. Met mijn eerlijke en
positieve houding en úw steun wil ik 
knokken om dingen voor elkaar te krij-
gen. Echt verschil maak je lokaal! Met 
aandacht; voor wat inwoners nodig 
hebben en een blik op de toekomst. 

JOHAN NIJMEIJER, geboren en ge-
togen in Borger, gehuwd met Tineke 
en samen 6 kinderen. Actief in het 
raadswerk sinds 2014 en opnieuw 
herkiesbaar. Samen met mijn vrouw 
run ik taxibedrijf “Taxi Borger”. Ge-
meentebelangen is er voor en door 
de burger zoals u en ik. Korte lijnen 
en geen grote partij boven je. Graag 
krijg ik opnieuw uw vertrouwen om 
me in te zetten als raadslid.  

Mijn naam is DICK VAN HOORN en 
ik woon met mijn gezin in Borger. 
Geboren in Alteveer, gestudeerd in 
Groningen, gewoond in Utrecht en 
acht jaren geleden teruggekeerd naar 
het Noorden in het mooie Borger. Als 
lid van de MR van de Montessori ba-
sisschool kwam ik in contact met Ge-
meentebelangen en dat bleek ‘best 
wel een leuke club mensen’ te zijn 
die oog hebben voor onze mooie ge-
meente. Ik werk als Service Account 
Manager bij een IT-bedrijf en heb 
vroeger allerlei dingen gedaan. Van 
matroos tot bezorger bij ‘Tafeltje dek 
je’. Ik wil werken aan een voorspoedi-
ge leefomgeving met behoud van ons 
mooie landschap.

Mijn naam is EISSO KRONENBERG, 63 
jaar en inwoner van Odoornerveen. 
Door mijn zeer gevarieerde werker-
varing bij bedrijfsleven en overheden, 
denk ik een goede bijdrage te kunnen 
leveren aan het democratische pro-
ces in Borger-Odoorn.

Ik wil mij hard maken voor het behoud 
van het landelijke karakter van onze 
dorpen, voor de toegankelijkheid van 
de gemeentelijke organisatie voor de 
inwoners, en voor het beter benutten 
van de mogelijkheden om leven en 
wonen duurzamer te maken.



VERVOLG KANDIDATENLIJST

Ik ben HEIDI EDENS, 51 jaar, opge-
groeid in Borger en al jaren woonach-
tig in Eesergroen. In het verleden heb 
ik me ingezet in verschillende bestu-
ren en commissies. Mijn hart en wor-
tels liggen in onze mooie Gemeente, 
vandaar dat ik me graag wil inzetten 
voor onze gemeenschap. Gelijke 
kansen voor alle inwoners, met een 
gemeente die bereikbaar is voor ie-
dereen, vind ik heel belangrijk. Zodat 
iedereen kan genieten en meedoen in 
onze prachtige Gemeente. Daar wil ik 
me dolgraag voor inzetten. 
 

Mijn naam is STEPHAN DE VRIES, 33 
jaar oud en woonachtig in Valther-
mond. Ik ben een gedreven persoon 
en ambassadeur voor onze regio. 
Graag ben ik het verlengstuk van de 
inwoners in onze gemeente! Omdat 
het belangrijk is dat inwoners invloed 
op de politieke en bestuurlijke besluit-
vorming kunnen uitoefenen. Ik kijk er 
naar uit om me in te zetten en samen 
met onze inwoners de uitdagingen 
waar de gemeente Borger-Odoorn 
mee te maken heeft, op te lossen. 
Doen wat belangrijk en gewenst is, 
voor en door onze inwoners!

Ik ben CHRIS BOL, 44 jaar en ik groei-
de op in Westerbork. Op m’n twaalfde 
verliet ik Midden-Drenthe om na heel 
wat omzwervingen, met vooral Rot-
terdam als thuisbasis, in 2020 weer 
terug te keren. Ditmaal naar Valther-
mond, waar ik samen met mijn vrouw 
eigenaar ben van concertboerderij 
d’Rentmeester. Met een achtergrond 
in toerisme, horeca en muziek breng 
ik de nodige kunst en cultuur in onze 
partij. Een muziekman met gevoel 
voor de juiste noot in ons partijpro-
gramma. 

Mijn naam is HARM GREVEN, gebo-
ren en getogen in Valthermond. Sinds 
2014 ben ik raadslid en sinds 2019 
mag ik de rol van fractievoorzitter van 
Gemeentebelangen vervullen. Wat ik 
belangrijk vind, is het vasthouden aan 
onze eigen normen en waarden. Ik 
ben trots op onze cultuurhistorie en 
dat wil ik overbrengen op andere in-
woners. Ik wil me graag inzetten voor 
het bouwen van nieuwe woningen 
voor zowel jong als oud en voor het 
behoud van de scholen in onze dor-
pen. 



HART VOOR ONZE INWONERS 

Gemeentebelangen leunt op ‘naoberschap’ – kijk 
naar elkaar om, begroet elkaar op straat en help 
je buurtgenoten wanneer ze je nodig hebben, heb 
een hart voor je medemens. Dat maakt je een 
échte ‘Gemeentebelanger’.

“Wij waren altijd meer een verlengstuk van de 
verschillende dorpsbelangen. We wisten en 
hoorden wat er in ieder dorp speelde en dat 
brachten we naar de raad, zo hebben we het 
altijd gedaan.’”

Jan Hooiveld (Odoorn), erelid 
en oud-raadslid van Gemeentebelangen.

SOCIAAL DOMEIN

Gemeentebelangen is er voor iedereen, in het 
bijzonder voor die inwoners die net een beetje 
extra ondersteuning van de gemeente nodig 
hebben. 
Een sterk sociaal vangnet is essentieel voor 
een gemeente. De afgelopen jaren zijn een 
groot aantal taken van de landelijke overheid 
overgeheveld naar gemeenten. Dit heeft geleid 
tot extra werkzaamheden voor ambtenaren en 
een grote stijging van de kosten in het sociaal 
domein. 
Om het sociaal domein toekomstbestendig te 
houden, wil Gemeentebelangen te werk gaan op 
basis van de volgende SPEERPUNTEN:

• We zetten in op een preventieve benadering.  
 Voorkomen is beter dan genezen. Het is 
 belangrijk om sociale voorzieningen te hebben, 
 maar je wilt hier als inwoner liever geen gebruik 
 van hoeven maken;
• We willen een wethouder die zich 
 bezighoudt met alles wat betrekking heeft 
 op toegankelijkheid en communicatie. Iedere 
 inwoner moet mee kunnen doen aan de 
 samenleving en gebruik kunnen maken van de 
 voorzieningen;
• We willen korte lijnen tussen welzijnswerk, 
 de sociale teams en de gemeente. We zien 
 mogelijkheden om de structurele kosten van 
 Andes en het sociaal team terug te dringen, 
 zodat het geld daadwerkelijk aan de zorg wordt 
 besteed;
• We willen beleid om eenzaamheid te 
 voorkomen en te verminderen;
• We willen de rol van ouderenadviseur   
 behouden en uitbreiden.



ONDERWIJS/SPORT/CULTUUR

Door te investeren in deze drie thema’s kunnen 
we op de lange termijn de druk op het sociaal 
domein verlagen. Een degelijk opleidingsniveau, 
een gezonde leefstijl en een sterke culturele basis 
leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid 
van Borger-Odoorn. Gemeentebelangen wil zich 
de komende vier jaar dan ook sterk maken voor 
de volgende speerpunten: SPEERPUNTEN:

• We houden basisscholen zo veel mogelijk
  open en stimuleren onderlinge samenwerkings- 
 verbanden;
• Iedereen moet kunnen sporten, ook de minima;
• We ondersteunen verenigingen bijvoorbeeld bij  
 het aanvragen van subsidies;
• We stimuleren samenwerking tussen   
 verenigingen;
• We verstrekken extra subsidies aan   
 evenementen die toegankelijk zijn voor 
 iedereen;
• We strijden voor behoud van historisch 
 en cultureel erfgoed, waaronder ook de 
 Drentse taal;
• We willen sporthallen en gymzalen in de 
 komende jaren renoveren en verduurzamen;
• We faciliteren gratis reanimatie- en EHBO-
 cursussen in de hoogste klassen van het 
 basis- en voortgezet onderwijs en willen 
 bijscholingscursussen van AED-trainingen 
	 financieren;
• We willen energiecoaches die inwoners, 
 scholieren, bedrijven en verenigingen helpen 
 met praktische energievraagstukken;
• Dorpshuizen, sport- en culturele 
 verenigingen kunnen aanspraak maken op de 
 duurzaamheidslening voor het verduurzamen 
 van hun panden.

Gemeentebelangen beseft dat de energietransitie 
niet alleen veel inzet vergt van individuele 
inwoners, maar ook verenigingen en dorpshuizen 
krijgen te maken met (grote) investeringen om 
hun panden toekomstbestendig te maken. 
Omdat Gemeentebelangen vindt dat dorpshuizen 
en verenigingen twee belangrijke hoekstenen 
van onze samenleving zijn, zouden wij de 
duurzaamheidslening ook voor hen beschikbaar 
willen maken. Op deze manier kunnen dure 
investeringen op het gebied van verduurzaming 
gemakkelijker worden uitgevoerd, maar we 

moeten	ons	ook	gaan	beseffen	dat	er	op	dit	vlak	
helaas keuzes gemaakt moeten worden die voor 
iedereen teleurstellend kunnen uitpakken. 

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

U heeft vast wel eens de gemeente gebeld omdat 
u een vraag had over uw plastic container, een 
vergunningsaanvraag of voor het aanvragen 
van een nieuw identiteitsbewijs. U kreeg 
toen ongetwijfeld een van de telefonisten 
aan de lijn. Meestal kunnen vragen meteen 
beantwoord worden door de telefonist, maar 
het komt regelmatig voor dat u doorverbonden 
moet worden met een ambtenaar. Bij deze 
vervolgstap ontstaan veel bel-ergernissen: ‘De 
ambtenaar is helaas met lunchpauze, dus ik zal 
een terugbelverzoek inplannen. U wordt binnen 
twee werkdagen teruggebeld.’ Natuurlijk is de 
bovenstaande situatie zeer uitzonderlijk en zelfs 
een beetje overdreven, maar terugbelverzoeken 
in Borger-Odoorn hebben wel degelijk een 
afhandelingstermijn van twee werkdagen. Dat 
terwijl de vraag vaak betrekkelijk simpel te 
beantwoorden	is	door	de	betreffende	ambtenaar.
Terugbelverzoeken, maar ook het fysiek uitgeven 
van een rijbewijs vallen onder gemeentelijke 
dienstverlening. Het informeren van inwoners 
over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden valt onder 
gemeentelijke communicatie.
Gemeentebelangen is van mening dat we 
als gemeente de komende vier jaar een slag 
moeten slaan als het gaat om bereikbaarheid 
en dienstverlening. Daarom willen wij hier de 
volgende STAPPEN in zetten:

• Onze gemeente moet voor iedereen bereikbaar  
 zijn, zowel digitaal als analoog. 
• We willen de termijn waarop moet worden   
 voldaan aan een terugbelverzoek verkorten   
 naar maximaal één werkdag;
• We willen het afsprakensysteem op het   
 gemeentehuis versoepelen. Simpele taken zoals  
 het aanvragen van een identiteitskaart moeten  
 zonder afspraak kunnen worden uitgevoerd;
• We willen dat de gemeente in alle aanbeste-
 dingen van wegwerkzaamheden opneemt, dat
  de aannemer maximaal twee weken voor aan- 
 vang de inwoners informeert over eventuele  
 (verkeers)hinder. Dit mag via brief, mail of in de  
 Week in Week uit.

!





HART VOOR ONZE ECONOMIE

We moeten ons voorbereiden op de toekomst. 
Na corona zullen we een groot deel van onze 
economie opnieuw moeten opbouwen. Dat geldt 
niet alleen voor onze recreatieve en toeristische 
sector, maar ook voor onze agrariërs. Onze 
agrariërs liggen de afgelopen jaren onder een 
vergrootglas, maar Gemeentebelangen koestert 
hen. Wij zijn trots op onze boeren. Want de 
agrarische sector behoort net als de toeristische 
sector tot de belangrijkste werkgevers binnen 
Borger-Odoorn. Dit is een unieke combinatie, 
maar dat betekent niet dat Gemeentebelangen 
geen hart heeft voor alle andere ondernemers in 
onze prachtige gemeente. 

Om onze lokale economie een stimulans te 
kunnen geven, willen wij de komende vier jaar de 
volgende DOELEN behalen:

• We willen een landbouwvisie ontwikkelen die  
 samen met onze boeren tot stand komt en die  
 trots richting de agrarische sector uitstraalt; 
• We willen een betere spreiding van toeristen  
 over de gemeente; 
• We ondersteunen startende ondernemers en  
 faciliteren start-ups;
• We gaan het onderwijs dichterbij het MKB  
 brengen om o.a. de overstap vanuit het   
 onderwijs naar de arbeidsmarkt te verkleinen;
• We willen het kleinschalige en authentieke 
 winkelaanbod in onze dorpskernen in stand 
 houden en stimuleren.

HART VOOR ONZE TOEKOMST

Borger-Odoorn en haar inwoners moeten klaar 
zijn voor de toekomst, want die is dichterbij 
dan we denken. We zijn nu immers al dagelijks 
bezig met de vragen van morgen: ‘Hoe houden 
we wonen betaalbaar, werken we toe naar 
duurzame energie en zorgen we dat in een 
digitale samenleving al onze gegevens veilig zijn?’ 
Allen brengen ze uitdagingen met zich mee die 
Gemeentebelangen niet uit de weg wil gaan. 
Wij gaan de uitdaging aan, samen met onze 
inwoners, bedrijven, toeristen en alle andere 
organisaties en verenigingen binnen onze 
gemeente.
 
Op basis van de volgende SPEERPUNTEN willen 
wij in de toekomst nog steeds een prachtige 
gemeente zijn:

• We introduceren het gemeentelijke ‘Initiatieven- 
 fonds’ – de komende vier jaar zal er 1 miljoen 
 worden geïnvesteerd in initiatieven die direct 
 uit de samenleving komen en die een stimulans 
 geven aan de leefbaarheid van onze dorpen.  
 Samenwerken, met en voor elkaar;
• We zullen jongerenraad ‘Boeieee’ in stand   
 houden;
• We willen gemeentelijke gebouwen verduur-
 zamen en inwoners ondersteunen in de 
 energietransitie;
• We willen de Nedersaksenlijn verder 
 ontwikkelen en dichterbij realisatie brengen;
• Naast positieve kanten, brengt de digitale 
 samenleving ook gevaren met zich mee. 
 Daarom willen we onze inwoners ondersteunen 
 bij het leren omgaan met desinformatie en de 
 digitalisering in het algemeen.



HART VOOR ONZE INWONERS

Borger-Odoorn mag niet klagen over de vraag 
naar woningen. Al zien we dat dit ook een aantal 
negatieve	effecten	met	zich	meebrengt.	We	kampen	
met een tekort aan sociale huurwoningen en 
starterswoningen. We zien dat jongeren uit onze 
eigen dorpen zich gedwongen voelen ergens anders 
te gaan wonen, terwijl ze na bijvoorbeeld hun studie 
in de grote stad graag zouden terugkeren naar hun 
geboortegrond. 
Gemeentebelangen wil oplossingen realiseren voor 
de nijpende woningtekorten binnen onze gemeente, 
zonder dat het karakteristiek aangezicht van de 
dorpen verloren gaat. Hiervoor hebben we de 
volgende SPEERPUNTEN opgesteld:
 
• We willen meer betaalbare starters- en senioren-
 woningen bouwen. We kijken hiervoor naar zowel 
 traditionele als creatieve (waaronder tiny houses 
 en knarrenhoven) woonvormen en stellen hier 25 
 kavels voor beschikbaar;
• We willen de mogelijkheden van coöperatief 
 bouwen binnen Borger-Odoorn verkennen;
• We willen het sociale huuraanbod in onze dorpen 
 versterken en kijken daarbij ook omhoog;
• We willen de woningmarkt beschermen door een
 zelfbewoningsplicht in te stellen die project-
 ontwikkelaars moet weren van het opkopen van 
 bouwkavels en bestaande woningen;
• We willen een stop op zorg-gerelateerde 
 woonboerderijen en vergelijkbare zorginstellingen 
 die hun intrek vinden in woningen;

• We willen een verruiming van de regels voor het  
 wonen in (agrarische) loodsen en het wonen op 
 recreatieparken.

HART VOOR ONZE LEEFOMGEVING

Borger-Odoorn is uniek dankzij de prachtige 
omgeving en diversiteit aan natuur. We moeten 
onze omgeving goed beschermen, net als onze 
inwoners en toeristen die middels wegen, 
voetpaden	en	fietspaden	kunnen	genieten	
van al het natuurschoon om hen heen.  
Gemeentebelangen wil zich de komende vier jaar 
daarom inzetten voor de volgende THEMA’S: 

• We blijven investeren in de verkeersveiligheid. 
 Onze prioriteit ligt bij routes die veel worden 
	 gebruikt	door	fietsende	scholieren;
•	 We	willen	dat	onze	voet-	en	fietspaden	er	strak		
 bijliggen;
• We willen dat onze gemeentelijke bermen, 
 heesters en gazons nog beter onderhouden 
 worden;
• We willen vaker schouwen in dorpen en op 
 begraafplaatsen om meer zicht te krijgen op het 
 onderhoudsniveau van het openbaar groen;
• We willen meer biodiversiteit creëren en daarmee 
 de groei van de eikenprocessierups tegengaan;
• Wij blijven de ontwikkelingen rondom Windpark 
 Drentse Monden en Oostermoer kritisch volgen.

HART VOOR ONZE PORTEMONNEE

Gratis bestaat niet, dus als je iets wilt als gemeente 
zal je hier ook geld voor vrij moeten maken. 
Gemeentebelangen vindt dat we met elkaar de lasten 
moeten dragen voor investeringen in onze omgeving. 

Gemeentebelangen gaat voor balans en eerlijkheid 
met de volgende SPEERPUNTEN:

• We willen de toeristenbelasting verhogen en   
	 het	heffingsmodel	eerlijker	maken	–	toeristen	die	
 verblijven in een luxe hotel, zullen meer moeten 
 betalen dan toeristen die een standplaats hebben 
 op een camping. We willen op deze manier de   
 lasten van inwoners kunnen verlagen;
• We zullen behoedzaam blijven begroten, zodat de 
	 kans	op	financiële	tegenvallers	beperkt	wordt	en	
 we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk 
 houden.



KANDIDATENLIJST IN KAART

1. Daan Hooiveld  (Odoornerveen)

2. Niek Wind  (Odoorn)

3. Franciska Schoenmakers  (Valthermond)

4. Johan Nijmeijer  (Borger)

5. Dick van Hoorn  (Borger)

6. Eisso Kronenberg  (Odoornerveen)

7. Heidi Edens  (Eesergroen)

8. Stephan de Vries  (Valthermond)

9. Chris Bol  (Valthermond)

10. Harm Greven  (2e Exloërmond)

11. Lientje Idema-Weerman  (Valthe)

12. Ina Hofstede  (2e Exloërmond)

13. Ron Reinds  (Borger)

14. Jan Vos  (Valthe)

15. Freek Buijtelaar  (Klijndijk)

16. Simone Muskee-Brinksma  (Borger)

17. Jan Geerts  (Exloo)

18. Anja Koers-Meester  (Valthermond)

19. Hendrik Hingstman  (Bronneger)

20. Hans Verschut  (Nieuw-Buinen)

21. Martin Snapper  (Buinerveen)

22. Lianne Wind  (Odoorn)

23. Daniël Muskee  (Borger)

24. Willy Hooiveld  (Odoorn)



SAMEN ZIJN WE
BORGER-ODOORN!



COLOFON

Gemeentebelangen Borger-Odoorn website: 
www.gemeentebelangenborgerodoorn.nl

Het bestuur van de vereniging
Gemeentebelangen Borger-Odoorn:
• Voorzitter:  Ton Souverein
• Secretaris:  Anja Koers
• Penningmeester:  Jan Geerts
• Algemeen Lid:  John Huis

 Tekst:
• Daan Hooiveld 
• Niek Wind

 Foto’s:
• Daniël Muskee  |  www.danielmuskee.nl/ 

 Grafi sch ontwerp:
•	 Bert	Beijersbergen		|		www.grafi	que.nl	

 Reageren?
• anjakoers.gb@gmail.com
       www.facebook.com/GemeentebelangenBorgerOdoorn       


