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STEM   D66 

Waarom stem ik D66?
Vier jaar geleden brachten we in aanloop naar de 
verkiezingen voor de eerste keer een brochure uit met 
deze titel. Het was best spannend voor de mensen die 
in onze brochure hebben uitgelegd waarom zij hun 
stem op D66 gingen uitbrengen. Ze waren bijna 
allemaal geen lid, waren zelf niet verkiesbaar en 
stemden soms tijdens de landelijke verkiezingen op 
een andere partij. Toch waren ze bereid hun 
plaatselijke keuze toe te lichten en hielpen daarmee 
veel lezers bij hun keuze. Wij zijn ze hier erg 
erkentelijk voor en hebben ze nu, vier jaar later,  
gevraagd of we hun stem waard zijn geweest. Deze 
vraag hebben ze gelukkig allemaal met een volmondig 
ja beantwoord. We laten ze hier nog een keer aan het 
woord om u toe te lichten waarom ze met de 
aanstaande verkiezingen op 21 maart opnieuw op D66 
gaan stemmen. Drie personen, Marc Berends, Mirjam 
Bloemen en Frank ten Berge zijn inmiddels ook zelf 
verkiesbaar voor D66. 

We hebben nieuwe mensen bereid gevonden om hun 
keuze toe te lichten. Wij hopen dat deze brochure u 
kan helpen bij het maken van uw keuze. Voor de 
komende periode 2018-2022  hebben wij de mensen 
en de ideeën om Berkelland op koers te houden. We 
hebben de mensen vorige week in onze kandidatenlijst 
aan u voorgesteld. Deze kunt u ook teruglezen op 
onze site www.d66berkelland.nl.  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

“D66 staat voor een goed sportklimaat 

bij verenigingen maar ook in de wijk en

op school.”

 Neede  
Reinoud Vos

“D66, voor een blijvende inzet om de 
centra in de Berkellandse kernen 
leefbaar te houden”

 Eibergen
Patrick Hobelman
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STEM   D66 D66   D’RAN!

“Politiek is van ons allemaal, of je er nu 
van houdt of niet. Wil je iets bereiken 
dan zul je je moeten laten horen. Dat 
doet D66 Berkelland op een 
realistische, betrouwbare en 
toekomstgerichte manier.”

 Eibergen
Marc Berends

“D66 is het redelijk alternatief. Veel 
aandacht voor de eigen 
verantwoordelijkheid, zonder de 
mensen die echt hulp nodig hebben uit 
het oog te verliezen. Individuele 
ontplooiing en zelfbeschikking naast 
tolerantie en solidariteit.”

 Neede
John van der Velden

“Echte democratie laat je nooit in de 
steek. D66 D'ran voldoet daaraan!”

Ruurlo
Mirjam Bloemen

“Ik stem opnieuw D66 omdat het 
persoonsgebonden budget (PGB) 
en de mantelzorg bij hun in goede
handen zijn.”

 Noordijk
Annet ter Braak



Arjan Schuurman

Als retailers zitten we in een snel veranderende markt 
waarvan zowel koopgedrag als bevolkings-
samenstelling voor een belangrijk deel de oorzaak zijn. 
Om hier goed op in te kunnen spelen is een goede 
verbinding tussen de lokale politiek en ondernemers 
van belang.  

Samen met D66 hebben we hier de afgelopen jaren 
goed op in kunnen spelen. Dit is bijvoorbeeld terug te 
zien in de keuzevrijheid voor de zondagopenstelling, 
aanpak van de kernwinkelgebieden, aanleg van  
breedband, onderwijshuisvesting (onderwijsplein), 
aansluiting onderwijs op de arbeidmarkt en de  
totstandkoming van het WSPA werkgevers servicepunt 
Achterhoek. Om deze veranderingen door te voeren is 
ondernemerschap, lef en durf nodig. D66 durft haar 
nek uit te steken. Door al deze inspanningen zijn we 
als gemeente op de 7e plek geëindigd van de MKB 
vriendelijkste gemeente van Nederland. Een prestatie 
van formaat.

Graag wil ik het werkgevers servicepunt er nog even 
uitlichten. Het is een mooie samenwerking tussen alle 
betrokken overheden om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Bij 
Schuurman Schoenen bieden we hier ook zoveel 
mogelijk ruimte voor. We hebben het bordje van de 
campagne “Unieke Achterhoekers aan het werk” bij 
ons aan de muur hangen en hopen dit ook bij zoveel 
mogelijk collega's tegen te komen. D66 streeft er naar 
zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te creëren in de 
eigen kern, bij plaatselijke ondernemers en 
aansluitend op hun bestaande zorgstructuur. Dit is 
een streven dat wij ondersteunen.

Aangezien D66 een ondernemende partij is die niet 
alleen zorgdraagt voor een goed ondernemers-
klimaat, maar ook andere maatschappelijke thema's 
in de Berkellandse samenleving in de volledige 
breedte weet te faciliteren, stem ik 
aanstaande gemeenteraadsverkiezing D66!

“Stem daarom net 
als ik D66!”

 Borculo   Als ondernemer en inwoner van Berkelland vind ik het erg belangrijk dat we 
een lokale politiek hebben die actief mee-onderneemt om in de veranderende maat-
schappij waarin we leven bij te blijven.



Anouk Heutinck

Barbara Bodegom

“D66 is uw stem waard!”

 Ruurlo   Al jaren volg ik de landelijke politiek. En sinds ik voorzitter ben van de 
Kunstkring Ruurlo is daar belangstelling voor de gemeentelijke politiek bijgekomen, 
vooral nu de Kunstkring een nieuwe huisvesting zoekt in de voormalige basisschool 
St Willibrordus.

D66 Berkelland schrijft in haar verkiezingsprogramma 
2018/2022: `Ons erfgoed vormt een brug tussen ons 
verleden en onze toekomst en is vaak een drager van 
lokaal verleden en lokale cultuur. D66 vindt het 
belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef 
behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 
om ons cultureel erfgoed zowel gebouwen als 
gebruiken te blijven beschermen. D66 is alleen voor 
verkoop van gemeentelijk cultureel erfgoed als dit een 
meerwaarde voor onze inwoners oplevert en openbaar 
toegankelijk blijft`. Met de door de Kunstkring 
voorgestelde herbestemming van de voormalige 
school als maatschappelijk cultureel centrum blijft het 
gebouw uit 1929 publiek toegankelijk en zal het zeker 
een meerwaarde opleveren voor de inwoners van 
Berkelland door een divers aanbod aan activiteiten. 
Het gebouw kan met exposities een tussenstop zijn 
tussen museum More en het gezellige centrum van 
Ruurlo.

D66 vindt vrijwilligerswerk erg belangrijk. Net als 
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Bij 
vrijwilligerswerk snijdt het mes namelijk aan twee 
kanten; zowel de individuele als maatschappelijke 
doelen worden gediend. Vrijwilligers participeren in 
onze maatschappij en hebben daarmee een vrijetijds-
besteding, wat ook zorgt voor sociale binding. Wij 
beschouwen vrijwilligers dan ook als kostbaar sociaal 
kapitaal. D66 vindt het belangrijk dat er een gemeente 
gecreëerd wordt waarin inwoners, vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties optimaal kunnen functioneren. 
D66 wil de organisaties, waar nodig, faciliteren en 
regelgeving, waar mogelijk, versoepelen. 

Dit standpunt van D66 past perfect bij de ideeën van 
de Kunstkring. Het is goed te lezen dat van D66 
ondersteuning kan worden verwacht bij onze plannen.



Harry Niemeijer

“En nu…. D’RAN!  
Stem D66.”

 Neede   Tijdens de landelijke verkiezingen stem ik op een andere partij maar bij de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen stem ik wederom op D66.

Als algemeen directeur van Elite B.V. probeer ik zo 
goed mogelijk om te gaan met onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheden. Neede is een prachtig dorp 
waar ik mijn hart aan verbonden heb. Met de 
aankomende uitbreiding van ons bedrijfspand probe-
ren wij Elite in de toekomst voor Neede te behouden. 
Continuiteit en werkgelegenheid zijn hierbij de 
sleutelwoorden. Veel van onze medewerkers wonen 
en leven in Neede of in de overige kernen van de 
gemeente Berkelland en gezamenlijk dragen wij 
allemaal een steentje bij  aan de leefbaarheid van ons 
dorp en de gemeente  Berkelland. 

Neede is van ons allemaal en laten we dit dan ook met 
elkaar uitdragen! Samen ben je veel sterker. Dit gevoel 
van “ownership” zie ik niet altijd terug in de gemeente-
lijke politiek. Bij D66, met lijstrekker Han Boer zie ik dit 
ownership wel. D66 is toegankelijk, betrouwbaar en 
vooral dichtbij! Dit werkt voor iedereen prettig en 
vergroot de verbondenheid in de gemeente. Natuurlijk 
ben ik ook kritisch en vind ik dat wij ons teveel in de 
krimp laten drukken. Met de komst van de nieuwe N18 
en met de politieke wil van gemeente en provincie 
moet er veel meer mogelijk zijn voor Berkelland!

Natuurlijk hebben we te maken met de demografische 
ontwikkeling en moeten we onze ogen hiervoor niet 
sluiten, maar door samen de schouders er onder te 
zetten en creatief kansen te benutten blijven er altijd 
nog voldoende mogelijkheden over voor verdere groei 
en ontwikkeling.



Hans Tragter

De wethouder en de partij hebben zich de afgelopen 
jaren echt sterk gemaakt voor de digitale ontsluiting 
van industrieterreinen en het buitengebied middels 
breedband, waarvan de aanleg nu in volle gang is. Dat 
geldt ook voor het onderwijsplein in Neede en de 
komst van de nieuwe Friesland Campina fabriek in 
Borculo. Veel partijen schieten van de krimp in de 
kramp. Ze sluiten liever met de provincie een deal om 
onder het mom van krimpregio wat geld binnen te 
halen, dan dat ze actief de strijd aangaan om de 
kansen te pakken die er liggen. Door de komst van de 
nieuwe N18 zijn de Twentse steden Enschede, 
Hengelo en Almelo letterlijk zo dichtbij gekomen dat 
we interessant zijn geworden voor forensen om hier te 
wonen en te leven. Maar het eigen bedrijfsleven is hier 
ook sterk aanwezig, groeit als kool en kan nieuwe 
werknemers goed gebruiken.

Ik ben met D66 van mening dat we het woonbeleid 
moeten bijstellen en dat we met de juiste nieuwbouw 
moeten zorgen dat we deze mensen kunnen 
binnenhalen.

Dit heeft ook een positieve invloed op het instand 
houden van onze voorzieningen en het verenigings-
leven. Daarnaast moet onze eigen – soms nog elders 
studerende - jeugd in de toekomst een betaalbare 
starterswoning in Berkelland kunnen realiseren.

Achter ons bedrijf wordt er medio 2018 gestart met de 
verkaveling en uitgifte van industriegrond op plan de 
Russchemors te Neede. Hiervoor is erg veel belang-
stelling, hetgeen goed is voor de werkgelegenheid en 
dus ook behoefte creëert aan nieuwe woningen.. Een 
duidelijk bewijs dat de nieuwe N18 van grote invloed 
is. Het heeft 40 jaar geduurd voor de weg er ligt, maar 
de komende 40 jaar zal de weg er ook liggen en van 
blijvende positieve invloed zijn.

Al met al voldoende punten, welke voor mij de 
doorslag geven om op Han Boer te stemmen, hij 
maakt zich op bovenstaande punten hard voor de 
gemeenschap.

 

 Neede   Mijn naam is Hans Tragter, eigenaar van de Tragter groep uit Neede.
Ik stem de laatste jaren lokaal altijd D66, de reden hiervoor is dat Han Boer (en zijn 
partij) voor mij lokaal de juiste partij is. Han is voor iedereen toegankelijk en 
aanspreekbaar. Een belangrijke kwaliteit voor een wethouder. 

“"Ik hoop 
daarom dat 

iedereen zijn 
verantwoordelijkheid 

neemt en 
gaat stemmen. 

Ik hoop 
uiteraard 
op D66."



Anouk Heutinck

“Ik stem met overtuiging D66!”

 Beltrum   Op 21 maart 2018 mag ik voor de tweede keer mijn stem uitbrengen voor de 
gemeenteraadsverkiezing van Berkelland. Waar ik bij de eerste keer veilig en vol 
vertrouwen het stemgedrag van mijn vader volgde, wil ik nu op eigen benen staan. 
Dat dit wederom D66 is, is voor mij geen verrassing, maar wel een bevestiging van 
mijn visie op de lokale samenleving. 

Als jonge afgestudeerde inwoner weet ik als geen 
ander dat het in onze regio niet altijd makkelijk is om 
werk te vinden, laat staan in het onderwijs als 
leerkracht. Ik krijg dan vaak de tip: ‘kijk eens rond in de 
grote steden, Utrecht of Deventer is met het openbaar 
vervoer of auto goed te doen. Of beter: verhuis naar 
de grote stad!’ Maar wat nou als je totaal niet van de 
grote stad houdt, je het gelukkigst bent op het platte-
land en het liefst met de fiets naar je werk gaat? Dan 
vind ik dat je bij je standpunt moet blijven en actie 
moet ondernemen. D66 streeft ernaar om wonen, 
werken en recreëren bij elkaar te brengen. Op die 
manier creëer je betrokkenheid van mensen bij hun 
leefgemeenschap. Het vervuilen van het milieu door 
uitlaatgassen en dergelijke zal verminderen én de 
krimp van de regio zal niet verder doorzetten, wellicht 
zelfs afnemen. Dat is natuurlijk wat ik het liefst wil als 
leerkracht in het basisonderwijs. Het is algemeen 
bekend dat de werkgelegenheid in het onderwijs in 
onze regio laag is. 

Dat ik toch een baan gevonden heb in Noordijk op de 
B. Tormijnschool, is iets waar ik erg trots op en blij 
mee ben. Met maar liefst 57 leerlingen weet de school 
zich staande te houden in een kleine kern van 
Berkelland. D66 is voorstander van kwalitatief goede 
huisvesting van scholen, ook in de kleine kernen. Voor 
Noordijk is het van groot belang om de school te 
behouden. Het is daarbij een meerwaarde dat de 
school en andere maatschappelijke voorzieningen in 
het Haarhoes nauw met elkaar verbonden zijn. 

Recreëren gaat mij ook erg goed af. Naast mijn passie 
voor teamsport en in het bijzonder volleybal, ben ik 
verliefd geworden op de survivalsport. Een sport die 
typisch is voor de Achterhoek. Met uiteraard de 
mooiste wedstrijden elk jaar in januari in Beltrum en in 
oktober in Neede. D66 wil deze sporten uit de 
Achterhoek stimuleren. De survival is er daar één van. 
De jeugd krijgt onbewust wat cultuureducatie mee en 
de grote wedstrijden trekken toeristen. Maar het 
allerbelangrijkste is natuurlijk dat sporten en of 
bewegen van groot belang zijn voor onze gezondheid!

D66 pakt punten uit de politiek die passen bij mijn 
persoonlijke visie. 



Annie Harmsen

 Eibergen   Als gymvereniging ODIVAL zijn we niet politiek gekleurd. Maar als we naar 
sport, jeugd, ouderen, accommodaties en verenigingsondersteuning kijken, hopen we 
op een goede samenwerking met de politiek. 

D66 vindt dat Sport Federatie Berkelland (SFB) moet 
blijven als een schakel tussen gemeente en 
verenigingen. SFB heeft daarnaast een belangrijke rol 
om de jeugd te laten kennismaken met de verenigings-
sporten, door de kennismakingslessen die ze bieden 
op de diverse scholen in Berkelland. Als binnensport-
vereniging hebben we nog niet te maken met 
geprivatiseerde accommodaties, en maken we gebruik 
van de accommodaties van o.a. de gemeente. D66 is 
van mening dat in deze accommodaties geïnvesteerd 
dient te worden, om te zorgen dat ze up to date blijven. 
Dat is voor ons als vereniging heel belangrijk. Wij 
hebben een groep capabele en kundige trainers, die 
elke dag weer enthousiast trainingen en lessen aan 
hun groepen verzorgen. Daarbij is het fijn dat je les 
kunt geven in een accommodatie die naar de eisen 
van deze tijd  is en een fijn klimaat heeft om in te 
sporten. Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor het  
dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Binnen 
ODIVAL denken we ook regelmatig na over de 
toekomst. Echter we merken binnen het bestuur dat 
het ons vaak ontbreekt aan tijd en vrijwilligers om alle 
ballen in de lucht te houden. Gelukkig kunnen we 
rekenen op ondersteuning van SFB. Voor diverse 
(beleids)vraagstukken, kunnen we terugvallen op hun 
expertise.

Met het groeiende aantal ouderen binnen onze 
gemeente zien we hier kansen en ook uitdagingen; 
hoe gaan we deze mensen bereiken. D66 is voor 
blijvende ondersteuning van initiatieven, om partijen tot 
elkaar te brengen. Combinatiefunctionarissen zijn 
hiervan een voorbeeld, maar ook de Berkellandse 
Uitdaging, die ondernemers en verenigingen bij elkaar 
brengt. Open Club is ook een mooie manier om 
mensen samen te laten komen, daarvoor is samen-
werking belangrijk. Clubs merken dat de vraag van 
hun leden en potentiële leden verandert, dat er andere 
organisaties in de buurt zijn waarmee clubs mooie 
samenwerkingsverbanden kunnen creëren. Daarbij 
moet er aandacht zijn voor de vrijwilligers, zij zijn het 
sociaal kapitaal van onze vereniging en van de 
Berkelalandse samenleving. Daarom ben ik blij dat 
D66 aandacht heeft voor:
• Versterking van sportverenigingen, door SFB, 
   Berkellandse Uitdaging, Combifuncties en 
   Open Club,
• Up to date houden binnensportaccommodaties,
• Vrijwilligerswerk .

“Daarom 
stem ik 

D66!”



D’RAN!

“Het in stand houden van voorzieningen 
vind ik belangrijk voor de leefbaarheid van 
de Berkellandse kernen. Ik stem D66 
omdat ze hier een goede bijdrage aan 
leveren.”

 Borculo
Wouter Schuurman

“Naar verhouding zijn slechts weinig 
mensen met politiek bezig. Hoewel de 
plaatselijke politiek cruciaal is voor de 
toekomst en het welbevinden van iedere 
Berkellander. Om die reden stel ik mij 
kandidaat met focus op Ruimtelijke 
Ontwikkeling, waar onder het 
bestemmingsplan buitengebied. In de 
overtuiging samen met D66 het beste voor 
u te kunnen betekenen!”

 Geesteren
Frank ten Berge

“D66 heeft in Berkelland de afgelopen 4 
jaar geleverd wat ik had verwacht: een 
constructief no-nonsense lokaal beleid, met 
oog voor de belangen van bewoners en 
bedrijven. Daarom verdienen ze ook deze 
keer mijn stem.”

Noordijk
Norbert ter Mors

“Mijn stem gaat naar D66 vanwege hun 
beleid m.b.t. regionale ontsluiting, regionaal 
industrieterrein de Laarberg en regionale 
werkgelegenheid.”

 Eibergen
Hans Rouwmaat

“Ik stem D66 omdat ze de woonfunctie 
terug willen brengen in de centra, hier is 
behoefte aan zowel voor de jeugd als voor 
senioren.”

Neede
Dinand Kistemaker



“Als directeur/eigenaar van Decorsign ICT 
& Internet B.V. uit Ruurlo, ambassadeur en 
belanghebbende voor de uitrol van 
glasvezel in het buitengebied heb ik de 
samenwerking en de proactieve instelling 
van de gemeente Berkelland en Wethouder 
Han Boer als zeer prettig ervaren. Mede 
dankzij de inzet van Han en de gemeente 
op het gebied van internet, klaar voor de 
toekomst!”

Ruurlo
Geert Cornelissen

“Ik stem D66 vanwege hun inzet voor een 
aanpassing van het woonbeleid, waardoor 
we de kansen van de nieuwe N18 en 
aantrekkende economie kunnen benutten.”

 Eibergen  
Ronald Penterman

“Als wedstrijdsecretaris Jeugd & 
G-voetbal van Sportclub Neede vind ik het 
van belang dat D66 sport en vrijwilligers 
ondersteunt.”

 Neede
Jasper Kettering

“Ook in kleine kernen dienen er 
mogelijkheden te zijn voor  woningbouw, 
ik stem D66 voor  hun inzet op het 
woningmarktbeleid.”

Beltrum
Ronald van Hal

“Goede zorg voor ouderen en aandacht 
voor mantelzorg vind ik belangrijk, daarom 
stem ik D66.”

 Eibergen  
Marleen Berfelo



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

               D66  D’RAN

STEM    D66


