
 
 

  
 
 
Erik Belder stelt zich beschikbaar voor de lijst 2022. 
 
D66 stelt zich aan u voor. Met de veelzeggende slogan ‘Hier en Nu; D66 aan de slag voor Borger-Odoorn’ 
zal de afdeling meedoen aan de komende verkiezingen van 16 maart 2022.  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De leden van D66 hebben de kieslijst samengesteld; een 
team van 10 betrokken lokale en deskundige D66’ers zal zich de komende tijd inzetten om de idealen van 
D66 in onze gemeente verder te gaan realiseren.  
 
D66 vindt het belangrijk dat u weet op wie u stemt en waarvoor hij/zij zich in wil zetten; daarom stellen de 
kandidaten zich de komende weken aan u voor. 
 
Als derde is aan de beurt Erik Belder, onze nummer 8.  
 
Erik kun je jezelf voorstellen, wie ben je, wat heb je gedaan en wat doe je? 
In 1993 ben ik met echtgenote Liesbeth en onze 2 kinderen, die inmiddels al geruime tijd het huis uit zijn,  
vanuit het buitenland neergestreken in het mooie dorp Borger. Voor mijn pensionering, nu 5 jaar geleden, 
heb ik gewerkt in de IT (laatstelijk als projectmanager) bij een internationaal bedrijf. Voor die tijd heb ik 
aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente gestudeerd en mijn dienstplicht bij de Koninklijke 
Marine vervuld. 
 
Na mijn pensionering heb ik mij op het vrijwilligerswerk gericht, onder andere als penningmeester van D66 
Regio Drenthe en als bestuurslid van een gepensioneerdenvereniging. Als hobby fotografeer ik graag (o.a. 
sportevenementen) en doe ook het nodige met thuisautomatisering (domotica). Tot slot ben ik nog 
mantelzorger van mijn vader, die inmiddels 97 jaar oud is maar nog wel (met ondersteuning van Buurtzorg) 
zelfstandig thuis woont in hetzelfde huis dat ik meer dan 45 jaar geleden verlaten heb. 
 



Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in het (dagelijks) leven? 
Goede contacten onderhouden met je omgeving in de ruimste zin van het woord. Dus in het dorp maar 
ook met je familie die niet om de hoek woont of je vrienden van vroeger. Zo heb ik recent, na bijna 50 jaar, 
opnieuw een vriendenclub van mijn middelbare school, met wie ik samen op vakantie ging, opgespoord. Ik 
geniet er dan enorm van om te zien en horen hoe zij het allemaal waarderen om weer in contact te komen 
met elkaar en dat je die energie erin hebt gestopt. 
 

Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn? 
Weer of geen weer, ik begin iedere dag met een flinke wandeling van één tot anderhalf uur met onze hond 
Guinness. Dan kun je flink wat van de directe omgeving van Borger zien. Alle richtingen hebben hun eigen 
mooie gezichtspunten maar mijn favoriete plek is toch wel langs het kanaal Buinen-Schoonoord als ik van 
Borger richting Bronneger loop, en dan vooral als de zon opkomt en er een klein beetje mist over de akkers 
en weilanden hangt. Prachtig die rust die daar van de Hondsrug uit gaat. 
 

Waarom heb je je (weer) beschikbaar gesteld voor de lijst van D66? 
Laten we realistisch zijn, ik sta niet op een verkiesbare plaats. Ik wil wel graag op deze manier mijn steun 
uitspreken en ervaring beschikbaar stellen voor de wèl verkiesbare kandidaten.  
 

Wat vind je de belangrijkste bijdrage van D66 in de huidige bestuursperiode? 
Het is al eerder gememoreerd op deze plaats … de nieuwbouw van het Esdal College locatie Borger is een 
geweldige opsteker voor onze gemeente. Daarnaast heb ik heel veel waardering voor het gedegen werk 
wat onze wethouder Albert Trip en raadslid Martin Hoogerkamp geleverd hebben. Dat laat zien hoeveel 
het scheelt als er constructief samengewerkt wordt en wat je dan kunt bereiken met 2 personen. 
 

Wat zou je graag willen bereiken in de gemeentepolitiek de komende 4 jaren?  
Zoals ik al zei, zelf sta ik op een niet-verkiesbare plaats. Maar ik hoop wel dat onze fractie een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in onze 
gemeente. In de vorige periode was het behoud van de locatie Esdal in Borger daar een mooi voorbeeld 
van (‘de jeugd heeft de toekomst’, ook in Borger). En leefbaarheid houdt voor mij ook in dat zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen blijven doen in een veranderende wereld. Daarvoor is armoedebestrijding 
en het verminderen van leerachterstanden en laaggeletterdheid essentieel. Dat helpt ook om toenemende 
polarisatie tegen te gaan. 
 


