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LIJST 2 D66 D’RAN

BERKELLAND

Beste lezer,
Nog een paar weken en het is weer
zover, u mag uw stem uitbrengen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Onze
speerpunten voor de komende periode
staan op de achterzijde van deze
kandidatenbrochure, het volledige
programma kunt u terugvinden op
www.d66berkelland.nl.U kunt uw keuze
maken uit maar liefst 7 partijen in
Berkelland.
Er is echter nog wel een verschil tussen
plannen maken en ook daadwerkelijk
uitgevoerd krijgen. Daarom geven wij
hier ook een terugblik op de afgelopen
periode. Een periode waarin D66 sinds
2010 in het college zitting mocht nemen
en we ook daadwerkelijk onze plannen
hebben kunnen uitvoeren. We laten u
daar graag kennis van nemen want we
zijn er best trots op.

STEM D66

Wij vinden dat we Berkelland goed door
hele moeilijke jaren heen hebben
geloodst en er weer een gemeente van
hebben gemaakt waarin het goed
wonen, leven en werken is. Een
gemeente die ook het eigen
huishoudboekje weer goed op de rit
heeft en de uitdagingen van de
toekomst aan kan. In deze periode zijn
we de tweede partij van Berkelland
geworden en we zijn er klaar voor om
de grootste te worden.
Voor de komende periode 2018-2022
hebben wij de mensen en de ideeën
om Berkelland op koers te houden. In
deze folder stellen we de mensen die
namens D66 klaar staan aan u voor.
Ze zijn stuk voor stuk een kei op hun
politieke aandachtsgebieden en staan
met beide benen op tal van terreinen
midden in de Berkellandse
samenleving.

Geef D66 uw stem!
Han Boer
Lijsttrekker D66 Berkelland.

COLLEGE
BELEID
MET
D66

Berkelland zet in op volwaardige
zorg. Met “voormekaar-teams”
wordt de zorg per kern afgestemd
op de behoefte. Er is blijvende
extra aandacht voor mantelzorg.
ZORG
CENTRA

In Eibergen is een start gemaakt met
de herinrichting. In Ruurlo wordt
gewerkt aan de verbinding tussen het
centrum en museum More. In Borculo
en Neede is er blijvend aandacht.

In platform BV Berkelland werken
ondernemers en de gemeente
nauw samen. Berkelland staat
inmiddels op de 7e plek in
Nederland als MKB vriendelijkste
gemeente. Het Team
Economische Zaken helpt het
ondernemersklimaat te
verbeteren.
ECONOMIE

BREEDBAND

De aanleg van glasvezel in het
buitengebied van Berkelland is in volle
gang. D66 heeft zich hier altijd hard
voor gemaakt. Het is een belangrijke
voorwaarde voor een leefbaar
platteland.
Iedereen moet kunnen meedoen
in de samenleving. Uitbreiding
van de collectieve ziektekostenverzekering, jeugdsportfonds en
zwemdiplomaregeling zijn hier
mooie voorbeelden van.
ARMOEDEBELEID

FINANCIËN

De begroting van Berkelland is op orde
gebracht, ook voor de toekomst.
Daarbij zijn lastenstijgingen beperkt
gebleven tot de inflatiecorrectie of zelfs
gedaald.
Op tal van terreinen zijn
vrijwilligers actief. Ze zijn het
sociaal kapitaal van de
Berkellandse samenleving. D66
ondersteunt de vrijwilligers door
inzet van de Sportfederatie,
Berkellandse Uitdaging en Open
Club.
VRIJWILLIGERS

WERKGELEGENHEID

De gemeente stimuleert en initieert
diverse projecten om de werkgelegenheid te bevorderen. De inzet is
er voor alle groepen. Afgelopen jaren is
er veel inzet gepleegd om beschutwerk
in de eigen kern te regelen. Als werk
niet direct lukt wordt gekeken naar
andere vormen van participatie in de
maatschappij.

SPORT

De privatisering van de buitensportverenigingen is afgerond en leidt er
mede toe dat alle accommodaties er
prima bij liggen met een gezond
toekomstperspectief.
In Berkelland zijn met de inzet
van 12 medewerkers als
combinatiefunctionarissen, buurten sportcoaches, bij diverse
organisaties tal van activiteiten
ontplooid en dit wordt de
komende jaren voortgezet.

VERBINDEN
SPORT,
ONDERWIJS
EN CULTUUR

ONDERWIJS

Het onderwijsplein blijkt een impuls
voor het VMBO onderwijs in
Berkelland. Onderwijs en arbeidsmarkt
sluiten beter op elkaar aan. De
onderwijs huisvestingsvisie maakt het
basisonderwijs in Berkelland toekomstbestendig. De bouw van basisschool
VCO Sterrenpalet in Eibergen is
gestart.

CULTUREEL
ERFGOED

D66 heeft zich als enige partij altijd
ingezet om cultureel erfgoed niet te
verkopen als het geen meerwaarde
voor de inwoners oplevert en de
openbaarheid te veel verdwijnt. Blijvend
gemeentelijk eigendom en verhuur aan
een geschikte partij is dan wat ons
betreft een goede optie. Villa Smits en
boerderij de Meijer komen hier mogelijk
voor in aanmerking.

In alle vier de hoofdkernen zijn de
vestigingen van de bibliotheek
nieuwe stijl met ruimere
openingstijden van start gegaan.
Om de leesbevordering verder te
stimuleren zijn in de kleine kernen
dorpsböke opgezet.
BIBLIOTHEEK
N18, ONTWIKKELING
WONINGBOUW
EN INDUSTRIETERREINEN

Het afgelopen jaar is mede door de
zekere komst van de nieuwe N18 een
positieve ontwikkeling op gang gekomen waardoor woningmarktbeleid en
uitgifte van industriegrond positief
bijgesteld moeten worden.
ZWEMBADEN

Alle baden in Berkelland kunnen open
blijven. Ze zijn geen eigendom meer
van de gemeente en worden professioneel geëxploiteerd, tegen fors lagere
maatschappelijke kosten dan in het
verleden.
Inmiddels is het een eigen keuze
van ondernemers en inwoners om
hier gebruik van te maken.

KOOPZONDAG

MUZIEK

Om kinderen te laten kennismaken met
muziek ontvangen de basisscholen
extra middelen voor algemene
muzikale vorming. Harmonie, brass en
fanfares blijven subsidies ontvangen
voor de doorgaande lijn en het Segno
collectief biedt privaat lessen aan voor
kinderen die daarvoor kiezen.
Veel tijd en geld is er gestoken in
het tegengaan van het verdwijnen
van waardevolle landschapselementen, om te voorkomen dat
we binnenkort in een
Achterhoekse polder wonen.
HERSTEL COULISSELANDSCHAP
BERMEN EN
BIODIVERSITEIT

COLLEGE
BELEID
MET
D66
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D’RAN!
HAN BOER
Naam: Han Boer
Woonplaats: Neede
Beroep: wethouder
Aandachtsgebied: financiën,
economische zaken, werkgelegenheid,
sociale werkvoorziening en sociale
dienst, breedband buitengebied,
onderwijs en sport
Bouwen aan een Berkelland waarin het
goed wonen, werken en leven is, voor
onszelf, maar ook voor de komende
generaties. Dat was en is de drijfveer
voor mij om politiek te bedrijven. De
afgelopen jaren heb ik veel voldoening
gehaald door ook concreet direct wat
voor mensen te kunnen betekenen. Dat
is het mooie van gemeentepolitiek, het
is dichtbij.
Dat moet het ook blijven. D66 wil graag
samenwerken in en buiten de regio,
maar geen nieuwe gemeentelijke
herindeling. Berkelland heeft een mooie
schaal om de uitdagingen van deze tijd
aan te kunnen.
De komende periode moet Berkelland
profiteren van de aantrekkende
economie en de komst van de nieuwe
N18. Dat betekent kansen voor
woningbouw, ontwikkeling van
bedrijventerreinen en iedereen een
baan, met oog voor de demografische
ontwikkelingen en duurzaamheid.
Niet van de krimp in de kramp!
De politiek is voor en van de inwoners.
Ik wil dan ook dat de politiek
begrijpelijk blijft, rechtvaardig is en dat
inwoners zoveel mogelijk bij de
besluitvorming worden betrokken.
Hier wil ik mij graag voor inzetten.
Stem D66!
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JOLANDA KUIPERS
Naam: Jolanda Kuipers-Berfelo
Woonplaats: Neede
Beroep: beleidsmedewerker
Vrijwilligerswerk: vertrouwenspersoon
volleybalvereniging Elite/Dynamo,
vrijwilliger openluchttheater Eibergen
Aandachtsgebied: financiën, sport,
economie, onderwijs, ruimtelijke
ordening, openbaar bestuur
Sinds 2005 ben ik raadslid en vanaf
2010 fraktievoorzitter. Graag zet ik vrije
tijd, brede kennis en ruime politieke
ervaring in om samen met inwoners en
ondernemers te werken aan een beter
Berkelland. U heeft me de afgelopen
periode kunnen zien als een gedreven,
betrokken en verbindend fraktievoorzitter. D66 heeft met alle partijen
de afgelopen periode goed samengewerkt om doelen voor een beter
Berkelland te bereiken. Niet alleen in
de raadszaal maar ook samen met
onze D66-raadsleden op onze werkbezoeken en in persoonlijke contacten
met u.
Ook in Berkelland komen nieuwe
ontwikkelingen op ons af, nieuwe
kansen die met elan en optimistische
visie opgepakt moeten worden.
Voorbeelden zijn: Hoe krijgen we
Berkelland in 2030 energieneutraal?
Hoe gaan we de komende periode om
met onze woningmarkt? Hoe behouden
we in Berkelland werkgelegenheid?
Hoe kunnen we ons veilig blijven
voelen in Berkelland? Onze visie is
beschreven in ons verkiezingsprogramma op www.berkelland.d66.nl .
Graag wil ik weer met veel inzet,
enthousiasme op een rechtvaardige,
constructieve wijze het raadswerk voor
u doen. Stem op 21 maart.
Stem D66!

NR. 3

JACQUELINE BUSSINK
Naam: Jacqueline Bussink
Woonplaats: Ruurlo
Beroep: hoofd personeel & organisatie
Aandachtsgebied: zorg, openbaar
bestuur, economie en milieu
Steeds meer mensen hebben minder
vertrouwen en interesse in de politiek.
In mijn omgeving hoor ik vaak “waarom
zou ik stemmen, het is toch allemaal
één pot nat”. En toch zijn er veel
redenen voor mij om raadslid te
worden: contact met inwoners, dicht bij
het vuur waar de besluiten tot stand
komen, de kans om mij in te zetten
voor onze mooie gemeente.
Met de transitie van onder andere de
WMO en de Jeugdzorg naar de
gemeente is de rol van de gemeenteraad alleen maar belangrijker
geworden. Het takenpakket is een stuk
breder. De afgelopen jaren waren voor
mij, als raadslid, dan ook niet makkelijk.
Het was een zoektocht om het sociaal
domein goed in te richten. Dit ging met
vallen maar ook met opstaan. Er zijn nu
goede stappen gezet. Dat is ook het
mooie van D66. Deze partij is kritisch
naar anderen maar ook kritisch naar
zichzelf. Wij kijken terug om te leren
voor de toekomst. Wij houden niet van
“one liners” maar praten liever over de
inhoud. Uw stem is belangrijk. Samen
met u gaan wij het verschil maken.
Stem D66!
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ERIK SLOTBOOM

MARC BERENDS

PETRA AARTSEN

Naam: Erik Slotboom
Woonplaats: Neede
Beroep: product manager
Aandachtsgebied: ruimtelijke
ontwikkeling
Ik ben een geboren en getogen
Berkellander, en sinds 2004 actief in de
gemeentepolitiek. In de raad heb ik mij
de afgelopen vier jaar ingezet voor een
toekomstbestendige ontwikkeling van
het ruimtelijk gebied van Berkelland,
voor alle inwoners van Berkelland. Ook
de komende 4 jaar wil ik mij daarvoor
inzetten, omdat ruimte iedereen raakt,
in wonen, werken en recreëren. Op
ruimtelijk gebied liggen er veel kansen
en uitdagingen. De economie trekt
sterkt aan, de nieuwe N18 geeft kortere
verbindingen voor wonen en werken,
en mensen durven weer te investeren!
De uitdaging is goed om te gaan met
de bevolkingsafname en de
voorzieningen op peil te houden, zodat
mensen van buiten Berkelland zich hier
graag gaan vestigen. In het
buitengebied is de agrariër al lang niet
meer de landschapsbeheerder van
weleer, nu landbouw veelal op
industriële schaal bedreven wordt. Het
buitengebied wordt meer en meer voor
andere functies zoals recreatie,
ouderenzorg, en particuliere bewoning
gebruikt. Dit vraagt om een
bestemmingsplan buitengebied dat
recht doet aan al deze functies. Dat is
mijn ambitie.
Stem D66!

Naam: Marc Berends
Woonplaats: Eibergen
Beroep: klant & contact medewerker bij
woningstichting ProWonen
Vrijwilligerswerk: secretaris bij HSV
’t Voorntje
Aandachtsgebied: leefbaarheid,
organisatie en sport

Naam: Petra Aartsen
Woonplaats: Borculo
Beroep: bedrijfskundige, informatieen verandermanager
Vrijwilligerswerk: mantelzorger,
schoolmoeder
Aandachtsgebied: onderwijs, cultuur,
kwaliteit, noaberschap

Inwoners willen de regie over hun eigen
leven zoveel mogelijk in eigen hand
houden. De gemeente kan hierin wel
faciliteren en ondersteunen, maar
zelfregie van u als inwoner is voor D66
van groot belang. Dit brengt ook mee
dat burgers wat te kiezen hebben en
hierin zelf verantwoordelijkheid moeten
nemen. Door de vergrijzing en
ontgroening, ontstaan er bijvoorbeeld
veranderende woonbehoeften. Een
veranderende samenstelling van onze
samenleving maakt ook dat we met
elkaar logische en goede keuzes
moeten maken voor iedereen, binnen
de (financiële) mogelijkheden die we
hiervoor hebben.

Geboren en getogen in de Randstad
woon ik nu sinds drie jaar in Borculo.
Berkelland is in veel opzichten een
verademing: luchtkwaliteit, natuur,
ruimte en gemeenschapszin. Positieve
mensen met een aanpakkersmentaliteit, daar voel ik me goed bij
thuis. Daarom kies ik ervoor om me in
te zetten voor de gemeente Berkelland
en haar inwoners.

Daarnaast vind ik belangrijk dat D66
ook landelijk actief is. Door deze relatie
maakt het dat we als lokale partij in
staat zijn betere keuzes te maken voor
de Berkellander. Bijvoorbeeld bij de
vertaling van landelijk beleid naar
lokaal beleid of bij regionale
samenwerkingsverbanden.
Koester wat je hebt, maar wees niet
bang om te veranderen. Denk niet in
problemen, maar denk creatief en in
kansen.
Stem D66!

STEM D66

Ik vind het een uitdaging om de
veranderingen in de samenleving, of
het nou om informatietechnologie gaat
of het huisvesten van asielzoekers, te
verbinden aan het cultureel erfgoed
van onze gemeenschap. Want zoals
gezegd, is de Achterhoekse mentaliteit
waardevol en heeft Nederland als
geheel daar nog iets van te leren.
Ik kies voor D66 omdat het een sterke
democratische grondslag heeft waar
genuanceerd gedacht wordt over de
meest uiteenlopende onderwerpen. De
partij intern is open en erg goed
aanspreekbaar. Ieders mening wordt
meegenomen in de besluitvorming.
Stem D66!
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BAS TE
TE VELDHUIS
VELTHUIS
BAS
Naam: Bas te Velthuis
Woonplaats: Gelselaar
Beroep: horeca manager sportbedrijf
Raalte
Vrijwilligerswerk: medewerker Gelre
FM, vrijwilligers coördinator EGVV,
bestuurslid Gelselaars Belang en
voorzitter biljartvereniging "Gelster"
Aandachtsgebieden: werkgelegenheid,
participatiewet, kleine kernen,
leefbaarheid, sport, onderwijs en
natuur.
Als Sociaal-Liberaal wil ik mij de
komende jaren gaan inzetten voor
mensen die afstand hebben tot de
arbeidsmarkt.
De participatiewet moet ervoor zorgen
dat meer mensen werk vinden. Dit geldt
ook voor mensen met een beperking.
Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden
bij de gewone werkgever. In mijn
dagelijks leven begeleid ik, sinds 2012,
mensen die via een leerwerk traject
proberen terug te keren op de
arbeidsmarkt.
Verder wil ik mij in gaan zetten voor de
millennials (nieuwe generatie die
geboren is tussen 1980 en 2000) in
onze gemeente. Zij moeten de kans
krijgen in Berkelland te blijven wonen.
Zowel het huren van een huis als het
kopen van een woning moet voor deze
generatie mogelijk zijn!
Ik heb de leefbaarheid hoog in het
vaandel, met extra aandacht voor de
kleine kernen. D66 is voor goed
onderwijs, een belangrijke voorwaarde
hiervoor is een kwalitatief goede
huisvesting. Door in te zetten op het
combineren van functies kunnen de
scholen ook in de kleine kernen
levensvatbaar blijven. Belangrijk voor
de leefbaarheid van de kleine kern.
Stem D66!
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ARJAN DE BROUWER

ELIANE SALDEN

Naam: Arjan de Brouwer
Woonplaats: Rietmolen
Beroep: gepensioneerd
Vrijwilligerswerk: bestuurslid Sravana,
organisatie voor palliatieve terminale
zorg
Aandachtsgebied: openbare orde en
veiligheid, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg
Graag wil ik mijn kennis en kunde
benutten voor een beter Berkelland.
Veel goeds is er in onze gemeente al
tot stand gekomen, nog meer kan en
moet gebeuren. We dienen onze
inwoners beter te betrekken bij de
aanpak van lokale opgaven.
Denk aan de ontwikkeling van de
agrarische sector (economisch,
ruimtelijk, volksgezondheid) in samenhang met het belang van plezierig
wonen en het toerisme. Op het terrein
van zorg: wat is er anders nodig?
Bieden wij voldoende ondersteuning
aan mantelzorgers wanneer overbelasting dreigt? Kunnen ouders en jongeren
drempelloos terecht bij instanties die
hen verder helpen als zij zelf de
problemen niet meer aankunnen? Zo
kort als het kan, zo lang als het
noodzakelijk is – en altijd dicht bij huis?
Hoe vangen we zelf de veranderingen
in het klimaat op? Bij al deze onderwerpen dienen we onze inwoners nauw te
betrekken. De manier waarop kan per
onderwerp anders zijn, als het maar
werkt.
Voor mij is D66 nog altijd de partij van
“het redelijk alternatief”: het zorgvuldig
afwegen van verschillende belangen en
het samen zoeken naar pragmatische
oplossingen, zonder afbreuk te doen
aan onze sociale en groene principes.

Naam: Eliane Salden
Plaats: Rekken
Beroep bemoeizorger casemanager
verslavingszorg
Aandachtsgebied: zorg en WMO
Sinds 25 jaar woon ik in het mooie
landelijke Rekken en sinds een aantal
jaren ben ik als burgercommissielid
actief in het sociale domein.
Als burgercommissielid wil ik bijdragen
aan een gemeente die betrokken is bij
haar inwoners maar ook aan inwoners
die betrokken zijn bij hun omgeving.
Door mijn werk in de sociale verslavingszorg zie ik vaak mensen die
(soms tijdelijk) niet goed in staat zijn
om zich staande te houden in de
huidige maatschappij waarbij veel
gevraagd wordt van de eigen kracht en
mogelijkheden van mensen om zichzelf
te kunnen redden op alle gebieden om
een menswaardig bestaan te kunnen
creëren.
Vanuit die achtergrond en ervaring
maak ik me graag sterk voor de
kwetsbare doelgroepen vanuit de
gedachte ‘ niet meer zorg dan nodig,
maar niet minder zorg dan verantwoord’ waarbij het noodzakelijk moet
kunnen worden dat er snel en makkelijk
zorg kan worden opgeschaald waar
nodig en afgeschaald waar mogelijk,
zodat iedereen maximale regie kan
houden in zijn of haar bestaan in de
eigen omgeving en met steun van deze
omgeving.
Stem D66!
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MIRJAM BLOEMEN

FRANK TEN BERGE

ERIK VAN WOUDENBERG

Naam: Mirjam Bloemen- van Lanschot
Woonplaats: Sinds 2005 woon ik in
Berkelland, in Ruurlo.
Beroep: docent Nederlands
Aandachtsgebied: cultuur, natuur en
een goed gemeentebestuur
Cultuur, de Achterhoek is er rijk aan.
Het actieve culturele leven in
Berkelland wordt gekenmerkt door
aloude folkloristische tradities enerzijds
en het gevarieerde museale aanbod in
onze gemeente anderzijds. Deze
culturele uitingen versterken elkaar en
moeten voortdurend in beweging
blijven. Particulier- en ondernemers
initiatief moeten hiervoor ruim baan
krijgen.
Berkelland is een groene, agrarische
gemeente. Agrarisch groen, eeuwenlang door de mens ontwikkeld en
natuurlijk groen in bossen en buitenplaatsen. De boer moet zijn boterham
kunnen verdienen op duurzame wijze.
De natuur moeten we borgen en
koesteren, ook als een toeristische
trekpleister.
Wat betreft een goed gemeentebestuur
wil ik als docent Nederlands bijdragen
-binnen de gemeentelijke rol- aan goed
en eveneens veilig, bereikbaar
onderwijs in onze dorpen, zowel de
kleine als de grote kernen.
Stem D66!

Naam: Frank ten Berge
Woonplaats: Geesteren
Beroep: directeur aannemer Telecom
Vrijwilligerswerk: diversen bij tennisclub
de Koem
Aandachtsgebied: ruimtelijke
ontwikkeling
Opgegroeid in Goor maar reeds 22 jaar
woonachtig in het prachtige
buitengebied van Geesteren.
Getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam bij
VolkerWessels. Eerst in de burger &
utiliteitsbouw, nu met glasvezelaanleg
in Duitsland.
Mijn bijdrage aan de samenleving
bestond tot heden uit bestuursfuncties
bij GSV’63 en TC de Koem. Nu maak ik
tijd voor politiek met focus op
ruimtelijke ontwikkeling.
Herijking van het woonbeleid is
wenselijk. Door maximale afstemming
met de omgeving kan meer ruimte
ontstaan om te kunnen wonen en
ondernemen zo men wenst. Redeneer
vanuit kansen, niet vanuit angst.
Het bestemmingsplan buitengebied
moet snel tot stand komen. Agrariërs
verdienen toekomstperspectief. Met
afgewogen respect voor dieren, natuur
en woonomgeving, waardoor
schaalvergroting grenzen kent. Het
door de provincie opgelegde nog in te
richten plussenbeleid is onontkoombaar
dus cruciaal. D66 maakt voor mij het
verschil door het streven naar beleid
dat tegemoet komt aan de belangen
van zoveel mogelijk doelgroepen.
Sociaal én liberaal. Samenleven is
samen beleid maken door oprecht te
luisteren naar alle belangen.

Naam: Erik van Woudenberg
Woonplaats: Ruurlo
Beroep: belastingadviseur
Aandachtsgebied: Euregio, financiën,
jeugd en natuur
Ik ben geboren en getogen in Borculo
en ik woon nu alweer bijna 20 jaar in
Ruurlo.
Als vader van drie opgroeiende
kinderen wil ik mij inzetten om zoveel
mogelijk voorzieningen voor jongeren
te behouden en deze groep werkgelegenheid te bieden na afronding van
de studie.
Ik wil mij graag inzetten voor
intensivering van de samenwerking met
de Duitse buurgemeenten. De
afgelopen jaren zijn er stapjes gezet,
met name op het gebied van de
werkgelegenheid, maar er is nog veel
te winnen. We moeten over de grens
durven kijken!
Het buitengebied is een belangrijke
factor in Berkelland. Landbouw en
toerisme zijn belangrijke steunpilaren
voor de toekomst van het buitengebied
van Berkelland. Laten we samen deze
uitdaging aangaan.
Stem D66!
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EGBERT FLORIJN

PETER HEUTINCK

BERT LEFERINK

Naam: Egbert Florijn
Woonplaats: Eibergen
Beroep: ondernemer
Vrijwilligerswerk: FC Eibergen, E.O.V
Aandachtsgebied: ruimtelijke ordening,
economie, leefbaarheid, sport

Naam: Peter Heutinck
Woonplaats: Borculo
Beroep: ondernemer, vaste planten
kwekerij Heutinck
Vrijwilligerswerk: bestuur vaste planten
vereniging, vrijwilliger voor groei & bloei
tuinkeuringen
Aandachtsgebied: milieu, natuur en
samen leven.

Als geboren en getogen Eibergenaar,
als ondernemer maar ook gewoon als
betrokken Berkellander wil ik mij graag
inzetten binnen de lokale politiek.
Of het nu D66 Durft of D’ran is, beide
slogans geven weer wat een gemeente
als Berkelland nodig heeft. Durf, inzet,
lef, en visie!
Voor mij heeft D66 de laatste jaren
bewezen niet alleen te beschikken over
al deze eigenschappen maar ze ook
juist in te zetten.
Leefbaarheid is één van de hoofd
issues in onze plattelandsgemeente.
Niet de partijpolitiek moet de boventoon
voeren maar juist helder beleid en
pragmatische oplossingen.
Leefbaarheid kunnen we als
samenleving alleen waarborgen door te
stimuleren, te faciliteren en te
investeren in onderwijs, economie, zorg
en sport.

Geboren en getogen naast de Leo
stichting in Borculo ben ik me langzaam
bewust geworden van het gezin, de
natuur, de sociale samenhang
(problematiek van de Leostichting) en
later ook van de politiek. Eerst door
mijn ouders en daarna uit eigen
nieuwsgierigheid.
Dwalend door het politieke landschap,
kom ik vanzelf uit bij het algemeen
belang en dus het midden, waar D66
een gezonde progressieve koers vaart,
met vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en
scholing hoog in t vaandel. De eerste
jaren alleen nog met mijn stem, echter
sinds 2 jaar ook als lid. Voor je keuzes
uitkomen en in de praktijk actief je
ideeën verwezenlijken is een logisch
gevolg voor mij als praktisch ingesteld
ondernemer.

Naam: Bert Leferink
Woonplaats: Neede
Beroep: operation expert
Aandachtsgebied: jongeren,
monumenten en afvalverwerking
De jeugd heeft de toekomst. Dat
betekent dat er blijvend geïnvesteerd
moet worden in jongerenbeleid.
Een voorbeeld van een investering is
het inzetten van jongerenwerkers en
het aanbieden van goede
sportfaciliteiten. Ook is het belangrijk
oog te hebben voor een eigen plek. Het
vroegere jongerencentrum is
tegenwoordig vaak een keet.
Berkelland kent nog een aantal
monumentale panden die de gemeente
af wil stoten. D66 wil dit alleen als dit
een meerwaarde oplevert voor onze
inwoners en de panden openbaar
toegankelijk blijven. Veel is in de
afgelopen decennia helaas gesloopt,
laten we behouden wat we nog
hebben. Als dit niet lukt mogen de
panden wat D66 betreft gewoon in
eigendom van de gemeente blijven en
ook verhuurd worden als er goede
initiatieven zijn.

Niet vastroesten in doemdenken, niet
achteruit hollen door angst voor krimp
maar juist zoeken naar nieuwe kansen!
Of het nu over vergrijzing, leegstand,
een nieuwe N18 of woningbouw gaat,
een ondernemende partij ziet altijd
meer kansen dan bedreigingen!

De natuur is vaak en veel mijn inspiratie en motivatie.Dat te behouden en te
verrijken zal een van mijn doelen zijn.
Met creativiteit en gezond verstand een
weerbare samenleving bouwen, waar
mensen elkaar helpen en inspireren
dankzij en ondanks elkaars verschillen,
daar ga ik voor!

We moeten zuinig zijn op het milieu en
onze portemonnee. De afvalstoffenheffing is de afgelopen jaren fors
gedaald, laten we erop inzetten dat
door verdere scheiding ook de
hoeveelheid restafval blijft dalen.
Hier is de komende jaren nog een
wereld te winnen. De kandidaten van
D66 gaan ervoor.
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ARJEN TE RAA

WILCO VAN WIJCK

Naam: Arjen te Raa
Woonplaats: Neede
Beroep: bedrijfsadviseur
Vrijwilligerswerk: vrijwilliger bij het
openluchttheater Eibergen
Aandachtsgebied: economische zaken,
werkgelegenheid en leefbaarheid

Naam: Wilco van Wijck
Leeftijd: 54
Woonplaats: Ruurlo
Beroep: ondernemer in de
maakindustrie
Aandachtsgebied: financiën, economie,
sport

Als actief fractievolger wil ik mijn
bijdrage blijven leveren aan een
gemeente die actief bouwt aan een
aantrekkelijke omgeving waar mensen
willen wonen, werken en recreëren.
Waar we bevolkingskrimp gezamenlijk
tegen gaan om voorzieningen veilig te
stellen. Waar we gezamenlijk werken
aan een goed ondernemersklimaat
zodat werkgelegenheid kan worden
gegarandeerd. Maar ook de helpende
hand blijven reiken aan inwoners die
ondersteuning nodig hebben op het
gebied van inkomen of gezondheid.

D66 trekt mij omdat ze niet opkomt
voor één groep maar juist kijkt naar het
algemene belang. Ook is ze gericht op
de lange termijn met financiën,
werkgelegenheid en milieu.

Hierbij is betrokkenheid van alle
inwoners en ondernemers
onontbeerlijk. Ik wil me dan ook
inzetten om deze partijen blijven te
betrekken bij de gemeentelijke politiek,
zodat we op een vindingrijke en directe
manier aan de gemeente Berkelland
kunnen blijven werken.
Stem op 21 maart.
Stem D66!

Ik woon nu ruim 22 jaar in Berkelland.
Berkelland is niet alleen één van de
meest uitgerekte gemeentes van
Nederland maar ook de mooiste. Het is
prettig wonen in deze gemeente
vanwege de kleinschaligheid en de
voorzieningen op sport- en verenigingsgebied. Belangrijk is dat we blijven
investeren in goede scholing van jong
tot oud, zodat we de sterke en
innovatieve maakindustrie in Oost
Nederland structureel kunnen
uitbouwen.
Naast de leef- en woonomgeving
hebben economie, werkgelegenheid,
duurzaamheid en financiën mijn
speciale aandacht. Ik hoop dat de
kiezers van Berkelland D66 het
vertrouwen geven om een positieve
bijdrage te kunnen blijven leveren aan
de ontwikkeling van een goede en
prettige leef- en werkomgeving voor
alle bewoners. Berkelland klaarmaken
voor de toekomst. Dat is, samen met
alle kandidaten van D66, mijn ambitie.
Stem D66!
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Bouwmogelijkheden in alle kernen
Stimuleren werkgelegenheid en ondernemersklimaat
Goede zorg voor onze ouderen
Eigentijdse binnensportaccommodaties
Duurzaam afvalbeleid en duurzame energie
Begroting op orde houden, lage lasten
Niet herindelen maar samenwerken
Behoud cultureel erfgoed, gebouwen en gebruiken
Herstel coulisselandschap, bermen en biodiversiteit
Investeren in jeugd, sport en onderwijs
Inspraak en informeren inwoners
Herinrichting centra
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