
 

 
Persbericht 

 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 

in volle gang. D66 Borger-Odoorn heeft de kieslijst rond. Een team van 11 betrokken lokale 

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 5e  is aan de beurt Albert Trip uit Nieuw-Buinen, onze lijstduwer.  Albert is de afgelopen 

twee bestuursperiodes wethouder voor onze gemeente onderwijs, jeugd, cultuur en het sociale 

domein. In dit artikel blikt Albert terug en vooruit op Borger-Odoorn en de wijze waarop 

Albert zijn en de idealen van D66 vorm geeft en heeft gegeven. Het woord is aan Albert. 

 

 
 

Albert, je bent nu bijna 8 jaren wethouder, kun je ons meenemen in wat voor jou de 

belangrijkste markeringspunten zijn geweest? 

 

De gemeente werd in 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning en de Participatiewet. Daardoor nam het budget enorm toe, maar we kregen 

ook de zorg voor wat er bij de mensen thuis gebeurt.  



Een ander onderwerp heeft ons voortdurend beziggehouden, namelijk hoe we de 

energietransitie zo goed mogelijk voor onze inwoners kunnen organiseren. Er staan nu 

windmolens en zonneparken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar zo weinig mogelijk 

last van hebben en zo veel mogelijk voordeel voor iedereen. Ten slotte noem ik de uitbraak 

van Corona, die ons sinds maart 2020 behoorlijk belemmert. 

 

Hoe heb je de gemeente de afgelopen jaren zien veranderen en wat is jouw bijdrage 

hieraan geweest. 

 

De gemeente is aantrekkelijker geworden, bijvoorbeeld door het vernieuwde centrum van 

Borger, maar ook doordat winkeliers nu het hele jaar op zondag open kunnen zijn – iets wat 

D66 al lang graag wilde. De gemeente biedt tegenwoordig de eigen inwoners ook meer ruimte 

om in hun eigen omgeving mooie dingen te doen. Niet alleen worden de mensen nauwer 

betrokken bij het maken van gemeentelijke plannen, met de dorpsbudgetten is er ook geld dat 

de dorpen naar eigen inzicht kunnen besteden. En het staat in de steigers om de inwoners nog 

meer bij onze plannen en ontwikkelingen te betrekken. 

 

Je was inhoudelijk voor 2 belangrijke thema’s onderwijs en cultuur, kun je ons 

meenemen in wat de belangrijkste resultaten waren en hoe we er nu voorstaan? 

 

Ik ben erg blij dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de plannen voor een nieuwe school 

voor het Esdal College in Borger. Hoe karakteristiek de oude school ook is, voor goed en 

modern onderwijs helpt een nieuw pand enorm. Ik ben ook verheugd over de mooie 

samenwerking met onder andere scholen en kinderopvangorganisaties in de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA). We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om alle kinderen in 

Borger-Odoorn de best mogelijke kansen te bieden. 

 

In deze tijden van Corona heeft de culturele sector het zwaar te verduren. Concerten, 

uitvoeringen, evenementen, het kon vaak niet. En de financiële schade wordt maar 

gedeeltelijk gedekt. Heel jammer, want met de inzet van de cultuurcoach en het netwerk 

“Cultuur Verbindt!” hebben we de afgelopen jaren mooie dingen kunnen doen met en voor de 

mensen in Borger-Odoorn. 

 

Je staat bij een veel inwoners bekend als belangrijk ‘voorvechter’ van de bestrijding van 

laaggeletterheid, een onderwerp dat nooit af is; kun je ons meenemen in jouw visie. 

 

Sinds 2016 hebben we Taalhuizen in de gemeente, een plek in de bibliotheek waar mensen 

die moeite hebben met lezen en schrijven een cursus kunnen krijgen, of hulp van 

taalvrijwilligers. Het enthousiasme van deze vrijwilligers wordt in goede banen geleid door de 

coördinator van Stichting Andes en samen met taalambassadeurs – ervaringsdeskundigen – 

proberen ze zo veel mogelijk mensen te helpen. 

Maar wat ik me afvraag, en waar ik nog geen goed antwoord op heb, is hoe we kunnen 

voorkomen dat er steeds nieuwe ‘laaggeletterden’ bij komen. 

 

De rol van de gemeente op inzet cultuur is een onderwerp die vaak wat onderbelicht is; 

kun jij nog een keer uiteenzetten waarom dat zo belangrijk is en wat D66 en de 

gemeente hierin betekent. 

 

Samen spelen, samen zingen, samen genieten, cultuur is – met sport – een belangrijk sociaal 

bindmiddel. Logisch dus dat de gemeente hier veel waarde aan hecht. Daar komt bij dat elke 



inwoner de kans moet krijgen om volop mee te doen aan de samenleving. Daarom steunen we 

bijvoorbeeld “muziek in de klas” en zijn er subsidies beschikbaar voor mooie culturele 

activiteiten. 

 

Wat zie je als grootste succes in je bestuursperiode en wat had je nu anders gedaan. 

 

Dat we het Esdal College in Borger houden is het grootste succes van Martin Hoogerkamp 

(raadslid D66) en mij. Het voorstel voor nieuwbouw kreeg steun van de hele gemeenteraad!  

 

Ik had graag gezien dat we ook een plan voor de toekomstige huisvesting van alle scholen 

hadden gehad. Dat gaat helaas niet meer lukken in mijn bestuursperiode, maar allicht wel in 

de volgende bestuursperiode. Hier blijft D66 Borger-Odoorn zich voor in zetten. 

 

Je bent nu lijstduwer van D66, waarom toch weer op de lijst in deze rol. 

 

Ik wil graag laten zien dat ik vertrouwen heb in onze nieuwe mensen, John Goeree, Arnold 

van der Holst en Karel Eggen. Ik vind het ook belangrijk dat zij de ingezette lijn kunnen 

voortzetten. 

 

Je hebt de afgelopen 8 jaren met succes het sociaal liberale geluid in onze gemeente laten 

doorklinken; wat is de boodschap voor je opvolgers en onze inwoners. 

 

Iedere inwoner van Borger-Odoorn doet ertoe! Blijf eraan bijdragen dat iedereen de kans 

krijgt om mee te doen. Op school, in een baan, bij de club, in het dorpshuis, … 

 

Wat wil je verder nog kwijt? 

 

Borger-Odoorn is een prachtige gemeente. Het is er fijn leven en veel dingen zijn goed 

geregeld. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar we staan er goed voor, ook financieel. 

D66 heeft laten zien verantwoordelijkheid te kunnen en willen nemen. Met nieuwe mensen is 

dat niet anders. 


